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 21 :كاريكاتير

*** 
 
 تعلن وقف المساعدات المالية إلصالح المنازل في غزة بسبب نفاد األموال ونروا األ  .0

في مدينة القدس  اجتماعًا أمسأن وكالة األونروا عقدت  72/1/7112الحياة، لندن، نشرت 
المحتلة مع ممثلي عدد من الدول والجهات المانحة، في وقت تعاني موازنتها، العامة والطوارئ 
وصندوق إعادة إعمار ما دمرته قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان األخير على قطاع غزة، 

 من أزمات مالية خانقة.
الل الشهر الجاري عن دفع مستحقات مالية لمالكي تمامًا خ "أونروا"ويأتي االجتماع في وقت توقفت 

صالحها، وكذلك بدل إيجار لعشرات آالف المشردين من  المنازل المدمرة جزئيًا إلعادة تأهيلها وا 
 منازلهم المدمرة.

مركز إيواء في مدارس  14ألف فلسطيني مشرد يقيمون في  14كما يأتي االجتماع في وقت ال يزال 
رعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين في  1521عام  تأسيسهاة، التي تتولى منذ تابعة للمنظمة الدولي

أعلنت أول من أمس أنها بصدد  "أونروا"القطاع والضفة الغربية واألردن وسورية ولبنان. وكانت 
احتمال انسحابها منها تمامًا،  إلىاتخاذ موقف حاسم من عملية إعادة اإلعمار في القطاع، ملمحة 

 مات المالية التي تعصف بها.نظرًا لألز 
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عن دورها في تقديم يد العون والمساعدات المالية والغذائية  "أونروا"لكن من غير المتوقع أن تتخلى 
 للفقراء من الالجئين الفلسطينيين في القطاع.
تمارس ضغطًا على الدول  "أونروا"، أن تكون "الحياة"ورجحت مصادر في المنظمة الدولية لـ 

بليون دوالر خالل مؤتمر إعادة اإلعمار في القاهرة قبل  3.7مانحة، التي وعدت بتقديم والجهات ال
 111أربعة أشهر، لإليفاء بتعهداتها المالية واإلسراع في تحويل األموال الالزمة إلعادة إعمار نحو 

 ألف منزل تعود لالجئين فلسطينيين في القطاع.
بعد  أنهعدنان أبو حسنة أفاد  األونرواتحدث باسم المأن  72/1/7112االتحاد، أبو ظبي، وذكرت 

. وحصلت .قطاع غزة. إعمارهناك تقدم طفيف في إعادة »أشهر على توقف العدوان اإلسرائيلي،  2
 مليون دوالر.  273مليون دوالر من مجموع  142الوكالة الدولية حتى اآلن على 

معيشية في قطاع غزة صعبة للغاية، حيث وأكد الخبير االقتصادي، سمير أبو مدللة، إن األوضاع ال
بعد العدوان اإلسرائيلي األخير، بينما وصلت حالة الفقر إلى  %21 إلىوصلت نسبة البطالة 

من األسر الفلسطينية في القطاع. وأضاف أن الهياكل االقتصادية  %21، والفقر المدقع 22%
د بصورة أساسية على مواد البناء والبناء الذي يعتم اإلنشاءاتتوقفت عن العمل، خصوصًا قطاع 

 اآلتية من المعابر اإلسرائيلية.
 
 لـ"العابثين" بأمن الفلسطينيين " تطالب بوضع حدّ واإلصالح"التغيير  .2

ندد نواب كتلة "التغيير واإلصالح" التابعة لحركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، بما : رام هللا
صي ونادر صوافطة من عمليات اختطاف في الضفة الغربية تعّرض له األسيران المحّرران ناجح عا

 المحتلة، معتبرين أن ما حدث يعّد "تصعيدًا خطيرًا يهّدد النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية".
(، أن اختطاف األسير 1-72واعتبر نواب "التغيير واإلصالح" في بيان صحفي اليوم االثنين )

صوافطة "يثير الفتنة ويفسح المجال للعابثين بأمن  المحرر عاصي، ومحاولة اختطاف المحرر
 الوطن والمجتمع أن يمارسوا دورهم في هذا المجال".

وحّملت كتلة "التغيير واإلصالح" السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية بالضفة الغربية المسؤولية 
للعابثين من داخل  الكاملة عن حماية المواطنين في الضفة الغربية، مشددًة على ضرورة "وضع حد

 األجهزة وخارجها"، وفقًا لما جاء في البيان.
 76/1/7112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تسريع إعمار غزة "األونروا"مفوض الحمد هللا يبحث مع  .3

ناقش رئيس حكومة التوافق الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا، مع المفوض  :أشرف الهور -غزة 
، بيير كرينبول، عملية إعمار قطاع غزة «األونروا»تشغيل الالجئين الفلسطينيين العام لوكالة غوث و 

 بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة، وسبل تسريعها.
جرى ذلك خالل اجتماع في مكتب الحمد هللا في رام هللا في الضفة الغربية، حيث جرى بحث السبل 

عمار في قطاع غزة، وتأمين األموال الالزمة والخطوات التي من شأنها أن تساهم في إسراع عملية اال
 لإلعمار من خالل الضغط على الدول المانحة لإليفاء بالتزاماتها.

 72/1/7112القدس العربي، لندن، 
 
 تجّر المنطقة إلى العنف والصراع الديني" إسرائيل"قريع: حكومة  .4

الفلسطينية رئيس دائرة شؤون أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير  : قالرام هللا
القدس، تحذيراته من خطورة المخططات التهويدية التي تطرحها منظمات إسرائيلية إرهابية، باقتحام 

 األقصى المبارك.
نسخة منه، عن خطورة هذه المخططات « القدس العربي»وتحدث قريع في بيان صحافي وصلت 

اإلرهابية، بدعم من حكومة االحتالل اإلسرائيلي،  العدوانية التي تطرحها هذه المنظمات اإلسرائيلية
 .واصفا ذلك باالنتهاك االجرامي والتحدي الصارخ

واتهم حكومة االحتالل اإلسرائيلي بدعم التطرف وجر المنطقة إلى العنف والصراع الديني، من خالل 
اع في المدينة تشجيع هذه المنظمات اإلرهابية في اقتحام المسجد األقصى المبارك، لتطبيع األوض

 المقدسة لصالح مخططات التهويد.
 72/1/7112القدس العربي، لندن، 

 
 لميثاق روما عشراوي: االستيطان جريمة حرب وفقا   .5

، وفدا من أمسادانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي خالل لقائها : رام هللا
لد رئيس بعثة الصندوق الى الضفة وقطاع غزة ( برئاسة كريستوف دوينوو IMFصندوق النقد الدولي )

في مقر منظمة التحرير في رام هللا، الهجمة االستيطانية المسعورة التي تقودها حكومة التطرف 
االسرائيلية، وآخرها اصدار وزير اسكان االحتالل تعليماته لتخطيط البنية التحتية في التل القريب من 
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عنصري في منطقة بيت لحم لتوسيع االستيطان في المنطقة خارج جدار الضم ال "افرات"مستوطنة 
 ليصل البناء االستيطاني الى مشارف المدينة.

ووصفت هذه الهجمة االستيطانية بجريمة حرب جديدة طبقا لميثاق روما، واكدت ان هذه الممارسات 
جغرافي في تأتي في سياق مخطط اسرائيلي ممنهج لضم منطقة بيت لحم والقدس، وانهاء الترابط ال

 على فلسطين التاريخية. « اسرائيل الكبرى»الضفة الغربية، وفرض مشروع 
 72/1/7112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الفلسطيني من مغادرة غزة األشغالاالحتالل يمنع وزير  .6

رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، السماح لوزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني مفيد  غزة:
ساينة بمغادرة قطاع غزة متوجهًا إلى الضفة الغربية للمشاركة في "مؤتمر الطاقة الدولي الخامس" الح

 ولقاء نظيره األردني سامي هلسة.
إن سلطات االحتالل رفضت منحه تصريحًا من أجل مغادرة  وقال الوزير الحساينة لـ "قدس برس"،

 مال القطاع.غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "إيريز" ش
 72/1/7112قدس برس، 

 
 وزير األوقاف الفلسطيني يشيد بدعم اإلمارات في القطاعات التنموية .7

أشاد الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف الفلسطيني بدعم دولة اإلمارات المستمر : وام –جنين 
لصمود للشعب الفلسطيني في القطاعات التنموية كافة، مما كان له األثر الكبير في تعزيز ا

 الفلسطيني.
وقال الوزير الفلسطيني، في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته لمقر هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية 
في جنين شمالي الضفة الغربية، إن الدعم اإلماراتي لفلسطين خاصة هيئاتها الخيرية، يؤكد عمق 

 العالقات األخوية بين الشعبين اإلماراتي والفلسطيني.
 72/1/7112أبو ظبي،  االتحاد،

 
 االتصال باالحتالل الستكمال مفاوضات التهدئة مصرحمدان: طلبنا من أسامة  .8

قــال القيــادي البــارز فــي حركــة حمــاس أســامة حمــدان، إن "حمــاس طلبــت مــن الجانــب المصــري : غــزة
االتصــال بــاالحتالل الســتكمال مفاوضــات التهدئــة، ويجــب فــتح المعــابر وا عطــاء الشــعب فرصــته فــي 

 عمار".اإل
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في سياق آخر شدد حمدان في لقاء على فضائية األقصى، مسـاء االثنـين أن "حكومـة التوافـق لـم تقـم 
 بواجباتها منذ توليها الحكم، ورغم ذلك سنعطيها فرصة لتعيد حساباتها".

 وأكد أنه "لم يعد مقبواًل أن يحتكر فرد أو مجموعة القضـية الفلسـطينية"، مبينـا ًأ أن "حكومـة الحمـد هللا
 هي حكومة توافق وطني وليست حكومة محمود عباس".

 وبشأن أزمات حركة فتح الداخلية، ذكر أن "تلك الخالفات ال تعنينا ال من قريب وال من بعيد".
عربيًا، قال حمدان: إننا "حريصون على العالقة مع السـعودية، كمـا أن عالقاتنـا مـع حـزب هللا قائمـة، 

 يتغير". وموقفنا من المسألة السورية لم
نمــا علــى أســاس  وبــين أن "حمــاس ال تبنــي عالقاتهــا مــع طــرف علــى حســاب طــرف آخــر أو ضــده، وا 

 دعم المقاومة والقضية الفلسطينية".
 76/1/7112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إرهابية""منظمة حماس ترحب بقرار محكمة مصرية رفض اعتبارها  .9

رار محكمة مصرية، بعدم االختصاص في نظر دعوى قالت حركة حماس إنها تنظر بإيجابية لق: غزة
وقــال إســماعيل رضــوان، القيــادي فــي حركــة حمــاس، فــي تصــريح  تطالــب باعتبارهــا "منظمــة إرهابيــة".

لوكالــة األناضــول، إّن حركتــه تنظــر بإيجابيــة لقــرار قضــاء "محكمــة القــاهرة لألمــور المســتعجلة"، اليــوم 
 الب اعتبار الحركة "منظمة إرهابية".االثنين، بعدم االختصاص في نظر دعوى تط

وأضاف رضوان، إن عدم قبول المحكمة الدعوى، يثبت موقف الحركة، من أنها "حركـة فلسـطينية" ال 
وتـابع:  تتدخل في أي شأن عربي، وأن كافة التهم الموجهة إليها "باطلة" وال "أساس لها مـن الصـحة".

كافــة الـتهم الموجهـة إليهــا، مـن أنهـا تتــدخل فـي الشــأن " القـرار يـأتي تأكيــدا لنفـي الحركـة المتكــرر مـن 
 الداخلي المصري".

وأعــرب رضــوان عــن أملــه فــي أن يكــون قــرار المحكمــة "خطــوة فــي االتجــاه الصــحيح"، إلعــادة ترتيــب 
وقضــت محكمــة مصــرية،  العالقــة بــين حركــة حمــاس، ومصــر فــي إطــار خدمــة القضــية الفلســطينية.

فــي نظــر دعــوى تطالــب باعتبــار حركــة حمــاس، كمنظمــة إرهابيــة، اليــوم االثنــين، بعــدم االختصــاص 
 حسب مصدر قضائي.

 76/1/7112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تجاه بحر غزة نفذ أكبر تجربة صاروخية بعيارات مختلفةتالقسام  كتائبوسائل إعالم عبرية:  .01

ب القسام الجناح العسكري كتائ، أن غزة، من 76/1/7112وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، ذكرت 
لحركــة حمــاس أطلقــت ظهــر اليــوم االثنــين دفعــة هــي األكبــر مــن الصــواريخ التجريبيــة باتجــاه البحــر 

 انطالًقا من جنوب قطاع غزة.
الصواريخ تم من محررة "غوش  إطالقالمقرب من جيش االحتالل اإلسرائيلي أّن  1313وذكر موقع 

مــن القطــاع فــي ســبتمبر  االنســحاب إطــاراالحــتالل فــي قطيــف" وهــي تجمــع مســتوطنات كبيــر أخــاله 
7112. 

 وقــال الموقــع العبــري إن جــزء مــن الصــواريخ التــي أطلقــت كانــت صــواريخ بعيــدة المــدى، وفــق قولــه.
 وأضاف أن التجربة الصاروخية اليوم هي جزء من سلسلة تجارب تجريها القسام لتحسين دقتها.

نقلـت اليـوم االثنـين، عـن  وسائل إعـالم عبريـة ، أن76/1/7112، الين أونفلسطين وأضاف موقع 
مصــادر إســرائيلية مزاعمهــا، أن حركــة حمــاس أطلقــت وابــال مــن الصــواريخ تجــاه البحــر المتوســط، فــي 

 إطار التجارب التي تجريها لتحسين قدراتها الصاروخية.
اح اليــوم تجــاه العبــريين، فــإن نحــو عشــرة صــواريخ أطلقــت صــب "والــال"وحســب مــوقعي القنــاة الثانيــة و 

 سواحل البحر األبيض المتوسط من أنقاض مستوطنة غوش قطيف المخالة.
وأشــارت إلــى أن الحــدث الــذي جــرى اليــوم يعــد اســتثنائيا مقارنــًة بالتجــارب التــي تجريهــا حركــة حمــاس 

 حيث كانت تقوم بشكل شبه يومي بإطالق صاروخين في أكثر معدل ممكن.
صاروخا أطلقت تجاه بحر المتوسط منذ انتهـاء عمليـة "الجـرف  21حو وقال موقع القناة الثانية، إن ن

محليـا فـي ظـل عـدم  إنتاجهـاالصامد" على سبيل إجراء تجارب لتحسين مدى تلك الصواريخ التـي يـتم 
 وجود إمدادات من خارج القطاع، بسبب الحصار المفروض على القطاع.

 الصحافة العبرية
 
 موال السلطة: قرارات وشيكة لتحديد العالقة مع االحتاللأ "إسرائيل"تجميد فتح تتظاهر ضّد  .00

ـــد مـــن المـــدن بالضـــفة وقفـــات ومهرجانـــات خطابيـــة  مراســـلو "األيـــام": - رام هللا  شـــهدت مراكـــز العدي
مســاندة للقيــادة فــي جهودهــا إلنهــاء االحــتالل، ومنــددة بممارســاته ال ســيما احتجــاز أمــوال المقاصــة، 

 .وذلك تلبية لدعوة من حركة فتح
ففــي محافظــة رام هللا والبيــرة، شــارك حشــد مــن ممثلــي الفصــائل، والمــواطنين فــي اعتصــام نظــم وســط 
مدينة رام هللا، أمس، ورفع المشـاركون فـي الفعاليـة الفتـات، ورددوا هتافـات، تؤكـد الوقـوف إلـى جانـب 
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الفلسـطيني،  القيادة، وأخرى تدعو المجتمع الدولي إلى وضـع حـد لإلجـراءات اإلسـرائيلية بحـق الشـعب
 وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، كما طالبوا بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.

واعتبــر عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح د. جمــال محيســن، أن الفعاليــة جــاءت تأكيــدا علــى أهميــة 
ت التحركـــات التـــي تقـــوم بهـــا القيـــادة علـــى المســـتوى الـــدولي، خاصـــة لجهـــة االنضـــمام إلـــى االتفاقيـــا

وأشـــار فـــي حـــديث لصـــحافيين، إلـــى أنـــه ينبغـــي مقاطعـــة المنتجـــات اإلســـرائيلية،  والمنظمـــات الدوليـــة.
 مستهجنا استمرار ترويج مثل هذه المنتجات في السوق المحلية.

ــــوم يــــأتي لــــرفض القرصــــنة  وقــــال محمــــود العــــالول عضــــو اللجنــــة المركزيــــة للحركــــة: إن خروجنــــا الي
وأضـاف: األيـام القادمـة ستشـهد  طينية. هذا الواقع ال يمكن القبول بـه.اإلسرائيلية بحجز األموال الفلس

 قرارات ُأخرى في تحديد العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي. 
وفي اإلطار ذاته، ذكر المتحدث باسم حركـة فـتح أسـامة القواسـمي، أن الـدعوة للفعاليـات جـاء لتوجيـه 

لــذي تمارســه ســلطات االحــتالل علــى القيــادة، يلــتحم رســالة لإلســرائيليين مفادهــا أنــه كلمــا زاد الضــغط ا
وقــال: إن مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن احتجــاز ألمــوال المقاصــة، مرفــوض  الشــعب أكثــر فــأكثر بقيادتــه.

ن حركــة فــتح  تمامــا، ومخــالف للقــانون الــدولي، لكنــه لــن يثنينــا عــن المضــي قــدما فــي دعــم القيــادة، وا 
وخــتم بالـدعوة إلــى مقاطعــة المنتجـات اإلســرائيلية، مضــيفا  تطلـق مرحلــة جديـدة مــن المقاومــة الشـعبية.

 بتهويد أرضنا، بينما يوجد فلسطيني يشتري البضائع اإلسرائيلية". إسرائيل"ال يعقل أن تقوم 
وفــي محافظــة جنــين، نــدد مشــاركون فــي مهرجــان خطــابي نظمتــه حركــة فــتح فــي إقلــيم جنــين، أمــس، 

مهــم لتوجهـات القيـادة إلــى مجلـس األمــن الـدولي والمنظمــات بـإجراءات االحـتالل العقابيــة، مؤكـدين دع
 الدولية من أجل إنهاء االحتالل، وسط دعوات لتصعيد المقاومة الشعبية.

وتجمهـــر المئـــات أمـــام دوار "الشـــهداء" الـــرئيس بالمدينـــة، للمشـــاركة فـــي المهرجـــان الـــذي تحـــدث فيـــه 
 اإلقليم، جمال جرادات.المحافظ، اللواء إبراهيم رمضان، وأمين سر حركة فتح في 

وقال رمضان: "إن رسالتنا في هذا المهرجان هي تجديد العهد للرئيس ودعمه في حراكه السياسي من 
قامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة".  أجل إنهاء االحتالل وا 

دعا إلـــى أوســـع مشـــاركة شـــعبية فـــي الفعاليـــات المناهضـــة لالحـــتالل وســـرقته ألمـــوال فـــ أمـــا جـــرادات
 ئب، والمساندة للقيادة في حراكها السياسي إلنهاء االحتالل.الضرا

فـــي محافظـــة طوبـــاس واألغـــوار الشـــمالية، نظمـــت حركـــة فـــتح والمؤسســـات الرســـمية واألهليـــة والقـــوى 
الوطنية وقفة دعم وتأييد للرئيس أبو مازن في مساعيه نحو نيل االعتـراف الـدولي بدولـة فلسـطين فـي 

لحــرب اإلســرائيليين فــي المحــاكم الدوليــة، وتنديــدا باســتمرار احتجــاز مجلــس األمــن ومحاكمــة مجرمــي ا
 االحتالل ألموال الضرائب والذي أثر على انتظام صرف الرواتب من قبل الحكومة.
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وأكــد المحــافظ اللــواء ربــيح الخنــدقجي، تمســك القيــادة بنهجهــا الــوطني نحــو تحقيــق الحلــم الفلســطيني 
 لقدس الشريف.بإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها ا

بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في اإلقليم، صالح الياصيدي، ثبات وصمود القيـادة والشـعب فـي ظـل 
 مرحلة صعبة يوغل فيها االحتالل بانتهاكاته وجرائمه.

إقلـيم وسـط الخليـل، أمـس، وقفـة احتجاجيـة مماثلـة، وذلـك  –وفي محافظة الخليل، نظمـت حركـة فـتح 
المدينة بمشـاركة محـافظ الخليـل كامـل حميـد ومـدير التربيـة والتعلـيم بالخليـل في ميدان ابن رشد وسط 

 بسام طهبوب وأمين سر اإلقليم عماد خرواط وممثلي العديد من المؤسسات والفعاليات الوطنية.
عصب، أن قرصنة االحتالل واحتجازه أموال  أبومن جهته، قال عضو لجنة إقليم وسط الخليل أمجد 

مــن خــالل  إســرائيل"لــن تثنينــا عــن المطالبــة بحقوقنــا الشــرعية والوطنيــة، ولــن تفلــح  الشــعب الفلســطيني
 حجزها أموال الضرائب تدمير سلطتنا الوطنية".

وفي محافظة طولكرم، نظمت حركة فتح في طولكرم وقفة احتجاجية مماثلة وذلك بمشاركة فاعلة من 
 الموظفين وفعاليات المحافظة.
فتح في طولكرم مؤيد شعبان أن الكل الفلسطيني يقف خلـف القيـادة فـي  إلى ذلك قال أمين سر حركة

ــــداءات  ــــتحكم بمجمــــل الحيــــاة الفلســــطينية مــــن خــــالل االعت معركتهــــا ضــــد االحــــتالل الــــذي يحــــاول ال
المتواصــلة يوميــًا بحــق األرض واإلنســان والمقدســات، إضــافة الحتجــاز عائــدات الضــرائب التــي تمثــل 

 من العالم أجمع. حالة قرصنة علنية وعلى مرأى
  72/1/7112األيام، رام هللا، 

 
 قطاع غزةالبردويل لـ"قدس برس": حماس لن تسمح بعودة الفلتان األمني إلى  .02

نفى القيادي في حركة حماس"الدكتور صالح البردويل، وجود أي مخـاوف مـن عـودة : غزة )فلسطين(
تكـون الخالفـات القائمـة بـين جنـاحي الفلتان األمني إلـى قطـاع غـزة، وأكـد أن "حمـاس" لـن تسـمح بـأن 

ونفى البردويـل فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس"،  حركة "فتح" مدخال لزعزعة أمن واستقرار غزة.
أن يكــون لحركــة حمــاس أي دور فــي الخالفــات القائمــة بــين أنصــار دحــالن وخصــومهم مــن أنصــار 

ها إلــى البحــث فــي حــل خالفــاتهم ودعــا البردويــل قــادة "فــتح" والنــاطقين باســم عبــاس داخــل حركــة فــتح.
 الداخلية بعيدا عن اتهام "حماس" وتحميلها المسؤولية.

 76/1/7112قدس برس، 
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 القوى الوطنية واإلسالمية في غزة تحذر من استمرار عوامل التفجير .03

حذرت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غـزة مـن تطـورات "ال تحمـد عقباهـا" : فتحي صّباح -غزة 
رسال رسائل تهديد للفلسطينيين في القطاع. في حال  استمرت عوامل تفجير الوضع الداخلي، وا 

"رســائل التهديــد التــي تلقاهــا عــدد مــن المــواطنين مــن مجهــولين،  واإلســالميةواســتنكرت القــوى الوطنيــة 
وفــي مقــدمهم مــدير مؤسســة الضــمير لحقــوق اإلنســان عضــو لجنــة الحريــات العامــة خليــل أبــو شــمالة، 

مـن قيـادات حركـة فـتح والمعهـد الثقـافي الفرنسـي  12لسل التجاوزات التي بدأت بتفجير منازل بعد مس
 والبنوك في القطاع".

األجهزة األمنية التابعة لحكومة "حماس" السابقة التي  إلى إشارةودعت القوى "الجهات المسؤولة"، في 
 العدالة". إلىالتهديدات وتقديمهم تتولى مقاليد األمن في القطاع، إلى "مالحقة المسؤولين عن هذه 

ــــي اســــتمرار  ــــة  إرســــالورأت القــــوى ف ــــدًا للجبهــــة الداخلي هــــذه الرســــائل وتكــــرار بعــــض الحــــوادث "تهدي
 واستقرارها، وينذر بتطورات ال تحمد عقباها، يدفع ثمنها المواطنون وتصاعد معاناتهم".

 ي تجاوزات أمنية".وشددت على "دعم األجهزة األمنية في قيامها بجهودها لمالحقة أ
ــــواعي والمكاشــــفة  ــــدأ الحــــوار ال ـــــ"ضرورة محاصــــرة كــــل أســــباب األزمــــة الراهنــــة باعتمــــاد مب وطالبــــت ب
والمصــارحة لحــل الخالفــات، واتخــاذ اإلجــراءات التــي تضــمن عــدم تكــرار الحــوادث األخيــرة، بخاصــة 

ألزمة، ألنهـا تـوفر بيئـة رسائل التهديد، وسرعة الكشف عن مرتكبيها، بما يجنبنا جميعًا اتساع نطاق ا
خصبة لبعض المشبوهين للعبث بالسـاحة الفلسـطينية فـي القطـاع، وهـذا مـا ينبغـي أال نسـمح بـه علـى 

 اإلطالق".
أن أبــو شــمالة وعشــرات الناشــطين فــي القطــاع تلقــوا خــالل األيــام القليلــة الماضــية تهديــدات  إلــىُيشــار 

التواصــل االجتمــاعي "فايســبوك"، ومــن بيــنهم علــى هــواتفهم الخليويــة أو علــى حســاباتهم علــى شــبكة 
ـــرا،  ـــد، والناشـــط الشـــبابي طـــارق الف ـــا عي ـــة الناشـــطة الشـــابة ريت مـــدير منظمـــة الســـالم والصـــداقة الدولي

 الناشطين ضمن حمالت وفعاليات للضغط من أجل تنظيم انتخابات عامة جديدة.
فـي حملـة الضـغط لالنتخابـات  وكتبت عيد علـى حسـابها علـى "فايسـبوك": "لمـاذا يـتم تهديـد الناشـطين

بأســـاليب مبطنـــة  ا ومـــن الجهـــة المســـؤولة عـــن هـــذه المهزلـــة  ا ومـــن يتحمـــل المســـؤولية عـــن حياتنـــا 
 وسالمتنا الشخصية  ا نتمنى من الحكومة في غزة أن تتعامل مع األمر بجدية أكبر".

الماضـي واحتجزتـه  وكانت األجهزة األمنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع استدعت الفـرا السـبت
 ساعات عدة على خلفية مشاركته في الحملة.

 72/1/7112، الحياة، لندن
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 صاروخ تجريبي من غزة بعد الحرب األخيرة موقع المجد األمني: مئة .04

الداللـة علـى خطـورة التجـارب الصـاروخية التـي تجريهـا القسـام فـي غـزة تحـدثت عنهـا مصــادر : المجـد
ريخ حماس التجريبية تطلق وتسـقط فـي داخـل حـدود غـزة، ممـا يعنـي صهيونية أنها نابعة من أن صوا

أن المقاومـة تمكنــت مـن الــتحكم بدقــة فـي توجيــه الصـواريخ قصــيرة المــدى، بـدليل أن المقاومــة تجربهــا 
 داخل الحدود دون الخشية على أن تقع على منازل المواطنين في القطاع.

بي أطلقته المقاومـة بعـد الحـرب األخيـرة علـى صاروخ تجري 111المصادر العبرية تحدثت مؤخرا عن 
 111صــاروخ يعنــي  111غــزة، ولكــم أن تتخيلــوا متــابعي المجــد األمنــي معنــى ذلــك عســكريا وأمنيــا، 

عملية تطويرية جرى اختبارها من قبل المقاومة، وهذا يعني تقدما أسرع من الزمن  111تجربة، يعني 
 حديدية الفاشلة أصال.نحو صواريخ أكثر دقة وأكثر مراوغة للقبة ال

صــاروخ تجريبــي تعنــي أن عمليــات تصــنيع الصــواريخ تســير كالصــاروخ نحــو هــدف كبيــر تريــد  111
المقاومة أن تستغل كل وقت تهدئة لتحقيقـه، أن تمتلـك اآلالف مـن الصـواريخ المحليـة بكافـة مـدياتها، 

صـابة األهـد اف المـراد ضـربها خـالل أي تمتلك هذه الصواريخ قدرة تفجيرية أكبر مع دقة في توجيـه وا 
 مواجهة قادمة.

 72/1/7112المجد األمني، 
 
 حماس: المصالحة معطلة بقرار سياسي.. وال ترتيب للقاء مع فتح قريبا   .05

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن "المصالحة الفلسطينية : نادية سعد الدين -عمان 
كومــة التوافــق الــوطني عــن أداء مهامهــا تجــاه قطــاع معطلــة وموقوفــة بقــرار سياســي"، فيمــا "قصــّرت ح

 غزة".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إنه "لم يجر اتصال مع حركته لترتيب لقـاء قريـب مـع وفـد مـن 
ـــق بالشـــأن  ـــين "حمـــاس" و"فـــتح" فـــي أدنـــى مســـتوياته وال يتعل ـــًا أن "التواصـــل ب ـــر"، مبين منظمـــة التحري

 السياسي".
يلقــي بظاللــه القاتمــة علــى أحــوال أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة،  وأوضــح أن "ذلــك الوضــع

ورفـع الحصـار وفـتح المعـابر  اإلعمـارإزاء عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها المناطة بها، حيـال إعـادة 
وتوحيد المؤسسات واإلعـداد لالنتخابـات المقبلـة". ولفـت إلـى "عـدم حـدوث أي تطـور فـي أّي مـن تلـك 

شكيل الحكومـة"، مفيـدًا بـأن "الحكومـة قـد أخرجـت مـن حسـابها موازنـة للقطـاع عنـد وضـع المهام منذ ت
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، بينمــا لــم يعــّد واردًا لــديها إدارة القطــاع، وســط التلكــؤ فــي فــتح المعــابر أو إيفــاد 7112ميزانيــة العــام 
 المعني بتسلم مسؤولياتها".

ا قد يؤدي إلى تأليبهم ضد حركـة وأرجع ذلك إلى "محاولة التضييق المعيشي على أبناء غزة صوّب م
 "حماس" في القطاع"، غير أن "األمور واضحة أمام الشعب الفلسطيني"، بحسبه.

نما يتم التـذرع بهـا  ورأى أن "اتهامات "فتح" لحركته بتعطيل عمل الحكومة في غزة ليست صحيحة، وا 
ق الوحــدة الوطنيــة، لعــدم تنفيــذ اتفــاق المصــالحة". وأكــد حــرص حمــاس علــى "إنفــاذ المصــالحة وتحقيــ

حيث قـدمت الـدعم، فـي جميـع المسـتويات، التجـاه تشـكيل حكومـة التوافـق، إال أن هنـاك قـرارًا سياسـيًا 
 من الرئيس محمود عباس بعدم المضّي قدمًا في خطوات المصالحة".

وأشــار إلــى أن "االحــتالل اإلســرائيلي يعــّد المســؤول األول والــرئيس عــن معانــاة قطــاع غــزة وحصــاره، 
ير أن عدم أداء الحكومة لمهامهـا تجـاه القطـاع يجعلهـا تتحمـل أيضـًا مسـؤولية حيـال تعطيـل عمليـة غ

 اإلعمار، مما يؤدي كل ذلك إلى زيادة معاناة القطاع". إعادة
وقال إن "فتح مدعوة لاللتزام باتفاق المصـالحة والمضـّي فـي خطواتهـا، ألن خـالف ذلـك مـن شـأنه أن 

لسـطيني ويضـعف الموقـف الفلسـطيني السياسـي، ويـنعكس سـلبًا علـى وحـدة يزيد من معاناة الشعب الف
 الشعب وقوته، ما يصب في خدمة االحتالل الذي يستغل تلك الخالفات الداخلية".

 72/1/7112الغد، عّمان، 

 

 فتح ولن تنجح أبناءالقواسمي: حماس تعمل جاهدة لزرع بذور الفتنة بين أسامة  .06
حمــاس خططــت وعملـت علــى زرع بــذور  إنالقواسـمي  أســامةحركـة فــتح قـال المتحــدث باســم : رام هللا

حركــة فــتح فــي القطــاع الحبيــب وهــي لــن تــنجح بــذلك بــالمطلق موضــحا أن كــل مــا  أبنــاءالفتنــه بــين 
حمــاس هــو أن تــرى أبنــاء حركــة فــتح مقســمين متقــاتلين فيمــا بيــنهم وهــي مــن يقــوم بمعظــم  إليــهتســعى 

 .أخرىل عمليات االعتداءات على أبناء الحركة وتسه
"نبذ كل خـالف بيـنهم، وأن يتوخـوا الحـذر أمـام مـا  إلىفتح،  أبناءودعا القواسمي في تصريح صحفي 

ينبــذوا كــل خــالف بيــنهم  وتــدميره، وأنتقســيم الــوطن  إاليحــاك مــن خفــافيش الليــل، الــذين ال هــم لهــم 
يخــوض أقســى معركــة  ويفوتــوا الفرصــة علــى المتــيمرين، ويتوحــدوا خلــف الــرئيس محمــود عبــاس الــذي

 والضغوطات الجمة". اإلسرائيليالدولة  إرهابسياسية دبلوماسية، والذي يتعرض لشتى أشكال 
نــار الفتنــة بــين  إشــعالوحـذر القواســمي حمــاس مــن محــاوالت االعتـداء علــى أبنــاء حركــة فــتح، بهـدف 
 إلـىكـة وتحميـل الـتهم أبنائها، وقال: "لدينا معلومات بمخطـط حمـاس ونيتهـا االعتـداء علـى أبنـاء الحر 
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فـــتح والشـــعب الفلســـطيني"، محمـــال حمـــاس  أبنـــاءالفتنـــة بـــين  إذكـــاءأشـــخاص مـــا هنـــا وهنـــاك، بهـــدف 
 الحركة والشعب الفلسطيني في القطاع. أبناءالمسؤولية الكاملة عن حياة أي من 

 72/1/7112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 المقاومة "الشعبية" تدعو إلى تشكيل جبهة موحدة تضم محور .07
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى تشكيل جبهة مقاومة موحـدة تضـم محـور : غزة )فلسطين(

المقاومــــة لمواجهــــة التهديــــدات والمخــــاطر التــــي يمثلهــــا مــــا أســــمته "الثــــالوث الصــــهيوأمريكي الرجعــــي 
 الغربي".

سل نسخة منه لـ "قدس وطالب المكتب السياسي للجبهة في بيان له صدر عقب اجتماعه الدوري، وأر 
(، بضـرورة فـتح كـل الجبهـات أمـام المقاومـة وحقهـا المشـروع فـي التصـدي 1|72برس" اليـوم االثنـين )

للعدوان "الصهيوأميركي" "اإلرهابي" الذي يهدد مستقبل شعوبنا وهويتها ومصالحها وقضـاياها الوطنيـة 
 والقومية.

لمشـروع الفلسـطيني الـذي وصـفه بــ "الهـابط" وأكد المكتب السياسي على رفض الجبهة إلعادة عرض ا
سياســيًا علـــى مجلــس األمـــن وضـــرورة مواصــلة المعركـــة السياســـية والدبلوماســية الفلســـطينية النضـــمام 
فلسطين إلـى المنظمـات والهيئـات والمعاهـدات الدوليـة بمـا يعـزز مـن القـدرة علـى عـزل دولـة االحـتالل 

الجرائم التي ترتكبها بحـق الشـعب الفلسـطيني باعتبارهـا ومحاسبة قياداتها السياسيين والعسكريين على 
 جرائم حرب.

وبحســب البيــان فــان المكتــب السياســي توقــف أمــام اســتمرار حالــة االنقســام الفلســطيني وسياســة طرفــي 
االنقســـام وسياســـتهما المضـــرة بالمصـــالح الوطنيـــة، محمـــاًل طرفـــي االنقســـام )فـــتح وحمـــاس( مســـؤولية 

 استمرار االنقسام.
الــب المكتــب السياســي بــدعوة وتفعيــل اإلطــار المؤقــت للمنظمــة إلــى اجتمــاع عاجــل ينــاقش فيــه كمــا ط

 عقبات المصالحة وضمان انتظام اجتماعاته.
 76/1/7112قدس برس، 

 
 على حسن أخالقنا فتح: ال تراهنوا كثيرا  حركة أنصار دحالن لقيادة  .08

على القيادي المفصول من "فتح" محمـد حّمل "الحراك التنظيمي الفتحاوي" المحسوب : غزة )فلسطين(
دحالن، قادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة واللجنة المركزية لحركة "فتح"، المسئولية عن 
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وتعهـد الحـراك فـي بيـان لـه تلقّـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه، اليـوم االثنـين  قطع رواتب العشـرات مـنهم.
 ة الرواتب المقطوعة، مهددًا بالتصعيد حتى تحقيق مطالبه.(، بمواصلة فعالياته للمطالبة بعود1|72)

وقـال "نحــذر كــل مـن يكيــل الــتهم جزافـا ضــد كوادرنــا ومناضـلينا الشــرفاء ونقــول لهـؤالء ال تراهنــوا كثيــرا 
 على حسن أخالقنا".

 76/1/7112قدس برس، 
 
 االحتالل يمدد اعتقال منفذ عملية الطعن في تل أبيب .09

متحدثة باسم شرطة االحتالل، أن المحكمة العسكرية في "أريئيل" أصدرت  ذكرت: الناصرة )فلسطين(
قرارًا بتمديد اعتقال الشاب متروك من سكان مخيم طولكرم، على خلفية قيامـه بتنفيـذ عمليـة طعـن فـي 

 حافلة ركاب إسرائيلية بتل أبيب يوم األربعاء الماضي.
 76/1/7112قدس برس، 

 
 لمواجهة الفاشية باالنتخابات اليونانية داعما   "ليسارا""الشعبية" تأمل أن يكون فوز  .21

وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رسـالة تهنئـة إلـى تحـالف "سـيريزا" اليسـاري : رام هللا )فلسطين(
والشــعب اليونــاني علــى انتصــارهم التــاريخي فــي االنتخابــات البرلمانيــة التــي شــهدتها الــبالد يــوم أمــس، 

حزب "سيريزا" على وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب أصـدقائه وحلفائـه فـي مؤكدة في رسالتها إلى 
اليونان الذين يواجهون اليـوم الهيمنـة األوروبيـة واألمريكيـة ومـا يسـمى "سياسـة التقشـف" التـي يفرضـها 

 االتحاد األوروبي ومؤسساته المالية على الشعوب.
 76/1/7112قدس برس، 

 
 اتركوا عائلتي وشأنها ..به بطريقة جادة أهال  سياستي  مهاجمةنتنياهو: من يريد  .20

اشتكى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو قـائال "اتركـوا عـائلتي وشـأنها". وقـال  :القدس المحتلة
، إن "مهاجمـة وسـائل اإلعـالم لزوجتـي سـارة هـي أمـسنتنياهو في تدوينة علـى حسـابه فـي )فيسـبوك( 

اإلســرائيلية الــذين يســتخدمون كــل الوســائل إليــذائي ومســاري  موقــف خســيس مــن قــادة وســائل اإلعــالم
وفـي إشـارة إلـى اتفـاق أحـزاب يسـارية ووسـطية إسـرائيلية علـى شـعار "أي شـخص إال بيبـي  السياسي".

")كنية بنيامين نتنياهو(، أضاف "لقـد تحولـت حملـة "أي شـخص إال بيبـي" إلـى "أي شـخص إال سـارة" 
فســاح الطريــق أمــام وصــول مــن أجــل تشــويه واتهــام ومهاجمــة وا   ســقاط حــزب "الليكــود" تحــت قيــادتي وا 

 اليسار )إلى الحكم(".
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وتابع نتنياهو "أنا أكتب هنا بوضوح، من يريد مهاجمة سياستي بطريقة جادة أهـال بـه، اتركـوا عـائلتي 
ت وفــي هــذا الصــدد، قالــت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة إن "وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية نشــر  وشــأنها".

جديدة لعدد من المستخدمين في مقر رئيس الوزراء اشتكوا فيها من سوء معاملتهم  إفادات األولأمس 
ونشــــرت وثــــائق قضــــائية تتعلــــق بزوجتــــه ســــارة، فــــي خضــــم الحملــــة  مــــن قبــــل عقيلــــة نتنيــــاهو ســــارة".

 لالنتخابات التشريعية.
 72/1/7112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 هي فخر الصناعة األمنية لديها "إسرائيل"ـل الجويةيعلون: الصناعات  .22

أكد وزير األمن اإلسرائيلي موشيه يعلون، على ضرورة منع إيران مـن حيـازة القـدرة النوويـة العسـكرية، 
وذلــك للحــؤول دون مهاجمــة إســرائيل. جــاءت أقوالــه خــالل زيــارة أجراهــا ورئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، 

 سرائيلية.بنيامين نتنياهو للصناعات الجوية اإل
وقــال يعلــون إن الصــناعات الجويــة إلســرائيل هــي فخــر الصــناعة األمنيــة لــديها، ومــن شــأنها أن تتــيح 
إلسرائيل أن تكون عضوًا في منتدى الدول القادرة على إطـالق أقمـار اصـطناعية إلـى الفضـاء، سـواء 

غـــة جـــدًا فـــي مقابـــل ألغـــراض الحاجـــة العســـكرية أو الحاجـــة المدنيـــة، وأضـــاف: "لهـــذه القـــدرة أهميـــة بال
تهديــدات إيــران، مصــدر عــدم االســتقرار فــي الشــرق األوســط، ويجــب منعهــا مــن مهاجمتنــا، ســواء مــن 
لبنان عبر حزب هللا، أو من قطاع غزة عبر حماس والجهاد اإلسالمي، تمامًا كمـا شـاهدنا يـوم األحـد 

ضـدنا". ولفـت يعلـون إلـى الماضي في الجوالن، حيث بـدأت الـذراع اإليرانيـة تتطـور هنـاك لفـتح جبهـة 
أن االنشغال بالتهديد اإليراني ليس شأنًا إسرائيليًا وحسب، بل "يمكـن رؤيـة هـذا التهديـد فـي أفغانسـتان 

 والعراق واليمن وأماكن أخرى".

 72/1/7112، األخبار، بيروت
 
 طرافيرضي جميع األمع إيران ال ترى ما يدل على صياغة اتفاق جيد  "إسرائيل"الفروف: لليبرمان  .23

ســيرغي الفــروف فــي  لروســيافيغــدور ليبرمــان، خــالل لقائــه نظيــره ا ســرائيليشــدد وزيــر الخارجيــة اإل
أس "منــع بيــع طهــران منظومــات و موســكو أمــس، علــى ضــرورة إيجــاد تســوية للملــف النــووي اإليرانــي، 

الدوليـــة إســـرائيل تتـــابع باهتمـــام المفاوضـــات بـــين السداســـية "وأكـــد ليبرمـــان أن  للـــدفاع الجـــوي. "411
يــران . "موقــف إســرائيل يــتلخص فــي أن عــدم وجــود أي اتفــاق أفضــل مــن اتفــاق ســي "، موضــحا أن "وا 

 ."إسرائيل ال ترى حتى اآلن ما يدل على صياغة اتفاق جيد يرضي جميع األطراف"وقال إن 
 72/1/7112، السفير، بيروت
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 "العمق"و "ةالشمالي"الجبهة آيزنكوت يعين قيادة جديدة للجيش اإلسرائيلي في  .24

رئاســة األركــان ليبــدأ التعيينــات فــي غــادي آيزنكــوت أن يتــولى مهــام منصــبه  لــم ينتظــر: حلمــي موســى
. وقــد اختــار ضــباطه بالطريقــة التــي زالتــي يريــدها، بــل قــام بتنفيــذ هــذه التعيينــات فــي عهــد بنــي غــانت

لخدمة كقائد لجبهة العمق، يريدها للمناصب المركزية. وبين قراراته المهمة إعادة الجنرال طال روسو ل
وفـي كـل األحـوال، فـإن التعيينـات الجديـدة فـي  وهي الجبهـة ذات الصـلة األشـد بـأجهزة االسـتخبارات. 

هيئة األركان تتم بالتشـاور التـام مـع آيزنكـوت، وهـي تمهـد لتوليـه مهامـه. وأمـس األول كـان آخـر هـذه 
ن، رئـيس لـواء التوجيـه، إلـى قيـادة الجـيش التعيينات، حيـث تـم اإلعـالن عـن ترفيـع العميـد تـامير هـايم

الشـــمالي. ويشـــرف هـــذا الجـــيش فعليفـــا علـــى كـــل الفـــرق التـــي تعمـــل فـــي نطـــاق الجبهـــة الشـــمالية، فـــي 
قطاع ي لبنان وسوريا. وسبق لهايمن أن خدم كضابط عمليات في قيادة آيزنكوت، عندما كان األخير 

 قائًدا للجبهة الشمالية.
 72/1/7112، السفير، بيروت

 

 نتنياهو  أوباما بضغط من كيياألمر  الرئيسعتذر عن لقاء يفلين ير  .25
نجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إجهاض محاولة لعقد : الشرق األوسط - تل أبيب

لقــاء ودي بــين الــرئيس اإلســرائيلي رؤوبــين رفلــين، والــرئيس األميركــي بــاراك أوبامــا. فقــد حــذر نتنيــاهو 
يرفض لقائي ويوافق على لقائك  -أي أوباما  -فهو "أن األميركيين يدقون األسافين بينهما رفلين من 

 . وقد خاف رفلين من إبعاد هذه الخطوة وتراجع عن اللقاء."ليعطي الشرعية لموقفه ضدي
وكــان رفلــين قــد توجــه إلــى الواليــات المتحــدة بــدعوة مــن األمــين العــام لألمــم المتحــدة، بــان كــي مــون، 

 ك في المؤتمر السنوي لذكرى ضحايا النازية، الذي سيلتئم اليوم )الثالثاء( في نيويورك. ليشار 
وكشف النقاب، أمس، في تل أبيب، عـن أن البيـت البـيض توجـه يـوم السـبت، إلـى مستشـاري الـرئيس 

لكـن اإلسرائيلي ريفلين، لفحص إمكانية إجراء لقاء بينه وبـين الـرئيس أوبامـا، فـي نهايـة هـذا األسـبوع. 
ريفلين أعلن أنه بسبب ضيق الوقت لن يسـتطيع ذلـك. وتبـين الحقـا أن رفـض رفلـين، الـذي عبـر عنـه 
بـــأدب شـــديد ووديـــة ظـــاهرة، جـــاء علـــى خلفيـــة التـــوتر بـــين اإلدارة األميركيـــة وديـــوان رئـــيس الحكومـــة 

 نتنياهو. 
 72/1/7112، الشرق األوسط، لندن
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 في واشنطن بعد انحيازه لنتنياهو يائيلسر اإل سفيرالتوبخ الخارجية اإلسرائيلية  .26

وبخــــت الخارجيــــة "اإلســــرائيلية" الســــفير "اإلســــرائيلي" فــــي واشــــنطن رون درمــــر لتورطــــه فــــي الدعايــــة 
 االنتخابية لصالح بنيامين نتنياهو، بما يخالف القانون وفقًا لما نشره موقع "روتر" العبري أمس.

السـفير فــي واشـنطن بعـد مقـابالت أجراهـا مـؤخرًا عبــر  وأشـار الموقـع أن الخارجيـة "اإلسـرائيلية" وبخـت
وســائل اإلعــالم األمريكيــة، والتــي أظهــر فيهــا مواقــف واضــحة بــدعم نتنيــاهو فــي االنتخابــات القادمــة، 
حيث سأل مقدم برنامج علـى إحـدى محطـات التلفـزة األمريكيـة السـفير عـن االنتخابـات بـالقول "يظهـر 

ر "اإلسرائيلي" ال يرى بالدولة بأنها تسير في االتجاه الصـحيح"، من االستطالعات األخيرة أن الجمهو 
فـرد السـفير "ال يوجـد عنـدي أدنـى شـك أن الجمهــور "اإلسـرائيلي" عنـدما ينظـر لكافـة المرشـحين لقيــادة 
الدولة، سوف يجدون فـي رئـيس الـوزراء نتنيـاهو المرشـح المناسـب لـذلك ويصـوت لـه". وقـد شـكل هـذا 

مــن قبــل بعــض السياســيين فــي "إســرائيل" مــا دفــع الخارجيــة "اإلســرائيلية" الــى الموقــف عــدة ردود فعــل 
تــوبيخ الســفير علــى هــذا التــدخل فــي االنتخابــات، ووجهــت رســائل إلــى كافــة الســفارات وطــالبتهم بعــدم 
ــًا فــي االنتخابــات خاصــة كبــار المســؤولين فــي الســفارات، وعــدم االشــتراك فــي نشــاطات  التــدخل نهائي

 االنتخابية ألي جهة في "إسرائيل". تتعلق بالدعاية 
 72/1/7112، الخليج، الشارقة

 
 سنوات 4ألف يهودي فرنسي إلى فلسطين المحتلة خالل  120مخطط لجلب  .27

قــدمت وزيــرة الهجــرة واالســتيعاب اإلســرائيلية صــوفا النــدفر، العضــو فــي : المســتقبل –القــدس المحتلــة 
خطـة "جلسـتها األسـبوعية، مسـودة مخطـط أطلـق عليـه  ، للحكومة اإلسرائيلية في"يسرائيل بيتنو"حزب 

ألــف يهــودي فرنســي  171، يــتم بموجبهــا جلــب أكثــر مــن "طــوارئ وطنيــة لهجــرة يهــود فرنســا إلســرائيل
 إلى فلسطين المحتلة خالل أربعة سنوات فقط.

أن مخطــط النــدفر لــم يلــق ترحيًبــا فــي األواســط السياســية  اإللكترونــي "معــاريف"وذكــر موقــع صــحيفة 
اإلسرائيلية حتى اآلن. ونقل عن دوف ميمون الذي كان صاغ المخطط األساسي األّول لتهجير يهود 

مخطط الندفر ضعيف للغاية، ألنه يالئم الهجرة في وقت المحن على وجه الخصوص، "فرنسا قوله: 
 ."وال يالئم الهجرة من الغرب إلى إسرائيل

 72/1/7112، المستقبل، بيروت
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 التجربة معه  إعادةلكن يجب  س شريكا  يدلين: عباس لي .28

انتقــد مرشــح "المعســكر الصــهيوني" لمنصــب وزيــر الجــيش ورئــيس دة: الحيــاة الجديــ -لــة القــدس المحت
بنيــامين نتنيــاهو  اإلســرائيلياالســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية ســابقا عــاموس يــدلين، رئــيس الــوزراء 

مـا يقــوم بـه رئـيس الحكومـة هــو  إن، وقـال ميركـياألبسـبب خطابـه السياسـي المرتقـب أمــام الكـونغرس 
 "بدون مسؤولية".

قــال يــدلين إن رإدارة العالقــات  اإللكترونــيوفــي مقابلــة مــع صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" علــى موقعهــا 
مع العالقات مـع الـرئيس ومـع الكـونغرس أيضـا، مضـيفا  بالتوازيمع الواليات المتحدة يجب أن تكون 

لقضية إلـى مسـألة حزبيـة فـي الواليـات المتحـدة، وأنـه ُيمنـع علـى إسـرائيل أن أن رئيس الحكومة حول ا
 تتحول إلى مشكلة بالنسبة لهذا الحزب أو ذاك.

وقال أيضا إن الدخول اآلن في مواجهة مع الرئيس األميركي هو عـدم مسـؤولية، خاصـة وأن الـرئيس 
هـو حليفنـا الوحيـد فـي العـالم مـن  هو المؤثر على الصـفقة التـي سـتعقد مـع إيـران. وأضـاف إن "أوبامـا

الناحية العسكرية واألمنية. وفي حال حصل تفجر في األوضاع في الشمال فـإن هنـاك عـدم مسـؤولية 
وقصر نظر في رؤية األهم إلسرائيل في هذه اللحظـة فـي عالقاتهـا مـع الواليـات المتحـدة". كمـا أشـار 

 في هذا السياق إلى أن خطاب نتنياهو لن يغير الصفقة.
يـــران تنظـــيم عمليـــات ضـــد إســـرائيل فـــي  إلـــى ذلـــك، قـــال يـــدلين إنـــه يجـــب عرقلـــة مخطـــط حـــزب هللا وا 
الجوالن، وأنه يجب أن تكون هناك خطة لـ"معالجة" حزب هللا، والعمل على أن تكون المواجهة قصيرة 

 وأكثر حسما.
أن الـرئيس محمـود وعن المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين، قال يدلين إنه "ليس على قناعة مـن 

عباس هو شريك"، ولكنـه ينـوي إعـادة التجربـة مـرة أخـرى، كـي ال تلقـى التهمـة علـى إسـرائيل فـي حـال 
فشلت التجربة، حسب قول يدلين. وأضاف "يجب أن نتوجه إلى المفاوضات بأيـد نظيفـة، وأن نوضـح 

ا لــــم يتحقــــق الســــالم أن إســــرائيل علــــى اســــتعداد للقيــــام بــــالخطوات المطلوبــــة منهــــا، وأن تثبــــت أنــــه إذ
 فالمشكلة لدى الفلسطينيين، وعندها يجب التوجه باتجاه حل إقليمي".

وعن االستيطان، قال يدلين "لن نبني في المسـتوطنات التـي تقـع خـارج الخـط الـذي نعتقـد أنـه سـيكون 
س حدود دولة إسرائيل، ألننا نريد، ونعتقد أن ذلك صـواب، أن يكـون إلسـرائيل حـدود. سـنبني فـي القـد

وفـــي الكتـــل االســـتيطانية، ولـــن نبنـــي فـــي األمـــاكن اإلشـــكالية". وأضـــاف أنـــه يريـــد العـــودة إلـــى رســـالة 
الضــــمانات األميركيــــة التــــي قــــدمها الــــرئيس األميركــــي الســــابق، جــــورج بــــوش، إلــــى رئــــيس الحكومــــة 

القـدس ، والتي تعني أنـه يمكـن إلسـرائيل البنـاء فـي 7112اإلسرائيلية األسبق أريئيل شارون في العام 
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وعــن انضــمامه إلــى يتســحاك هرتســوغ وتســيبي ليفنــي، قــال يــدلين إنــه جــزء مــن  والكتــل االســتيطانية".
"المعسكر الصهيوني" وأنه ولد في بيت صهيوني، ونشأ في "كيبـوتس" أقـيم علـى أراضـي النقـب، وأنـه 

السياســية عامـا، وانضــم إلـى الحركــة  31يمثـل الصــهيونية. وأشـار إلــى أنـه خــدم فـي ســالح الجـو مــدة 
 التي أطلق عليها "المعسكر الصهيوني".

 72/1/7112، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 التنصت على الفلسطينيين رفضوا   إسرائيليا   جنديا   43إقالة  .29
جنـــديا مـــن االحتيــــاط  34" 0711أقـــال قائـــد وحـــدة االســـتخبارات اإلســـرائيلية المعروفـــة باســـم "وحـــدة 

نشــرتها وســائل إعــالم إســرائيلية عقــب الحــرب األخيــرة علــى قطــاع بالوحــدة بعــد أن وقعــوا علــى رســالة 
غزة، عبروا فيها عن رفضهم المشاركة في أعمال تنصت تستهدف الفلسطينيين األبرياء في األراضـي 

 المحتلة ألغراض ال تندرج ضمن ما يسمى الدفاع عن النفس.
ارات العسـكرية التـي رأت فــي وقـد أثـار ذلـك ردود فعــل غاضـبة مـن كبــار قـادة الجـيش وشـعبة االســتخب

وعبــر الجنــود فــي رســالتهم عــن رفضــهم تجنيــد العمــالء فــي  رســالة الجنــود رفضــا لألوامــر العســكرية.
 أوساط الفلسطينيين باعتبار أن هذا اإلجراء غير أخالقي ويؤدي إلى انقسام المجتمع الفلسطيني.

خطــوط الحمــراء، ومــن ورائهــا أهــداف وجــاء فــي قــرار إقالــة الجنــود أن رســالتهم كانــت بمثابــة تجــاوز لل
 سياسية.

 76/1/7112، الجزيرة نت، الدوحة
 
 قضايا الفساد والجنس تفرغ الشرطة اإلسرائيلية من ذوي الرتب العليا .31

أن الضــــابط الكبيــــر الــــذي خضـــع للتحقيــــق فــــي مكاتــــب قســــم  أمـــسكشــــف النقــــاب  :الغــــد –الناصـــرة 
ي الليلـــة قبـــل الماضـــية هـــو نائـــب المفـــتش العـــام التحقيقـــات مـــع أفـــراد الشـــرطة بتهمـــة التحـــرش الجنســـ

للشــرطة، نيســيم مــور، وتنضــم هــذه الفضــيحة إلــى سلســلة فضــائح كشــفت فــي الشــهرين األخيــرين فــي 
ســلك الشــرطة اإلســرائيلية، والتــي قــادت إلــى اســتقاالت عــدد مــن الضــباط وتنحيــة آخــرين، األمــر الــذي 

 حسب ما أكدت تقارير إسرائيلية.أدى إلى نقص كبير في الضباط ذوي الرتب العالية ب
وقد خضع النقيب مور الليلـة الماضـية للتحقيـق فـي قسـم التحقيقـات مـع أفـراد الشـرطة بشـبهة التحـرش 

 الجنسي بشرطية برتبة متدنية بعدما طلبت مساعدته.
وذكــرت تقــارير إعالميــة أن الضــابط مشــتبه بممارســة أعمــال مشــينة بحــق الشــرطية واســتغالل مكانتــه 

 عنها، كما أنه مشتبه بارتكاب اعتداءات أخرى بحق شرطيات برتب متدنية. كمسؤول



 
 
 
 

 

           77ص                                     3421 العدد:    72/1/7112 الثالثاء التاريخ:

وتشــتبه الشــرطة بــأن النقيــب مســح رســائل خليويــة مــن هاتفــه المحمــول كــان قــد أرســلها للشــرطية وذلــك 
 مباشرة بعد دعوته للتحقيق.

علـم وجرى فتح التحقيق ضد النقيـب فـي أعقـاب معلومـات سـلمها ضـابط آخـر فـي الشـرطة كـان علـى 
 بممارسات التحرش الجنسي.

وفي نهاية التحقيق مع النقيب تم تحويله إلى االعتقـال المنزلـي الكامـل، وسيسـتأنف التحقيـق معـه فـي 
ووصــف المفــتش العــام للشــرطة، يوحنــان دانينــو، قضــايا الفســاد التــي تعصــف بالشــرطة  وقــت الحــق.

الشـــرطة هـــو أمـــر صـــعب مربـــك ومحـــبط اإلســـرائيلية بأنهـــا أزمـــة، وقـــال إن تـــراكم األحـــداث فـــي قيـــادة 
 ومحزن، ويحتاج لعالج جذري.

إنه بعد فضائح الفساد التي أدت بالعديـد مـن كبـار الضـباط لالسـتقالة،  أمسوتحدثت تقارير إسرائيلية 
ضـباط برتبـة  2باتت تعاني من نقص حاد في الضباط من ذوي الرتب العليا، فبعد استقالة أو تنحيـة 

 ومع توقع المزيد من االستقاالت، فإن الشرطة باتت تواجه وضعا إشكاليا. نقيب على خلفية فضائح،
وتـــأتي فضـــيحة مـــور بعـــد أســـبوع مـــن فضـــيحة الحقـــت قائـــد الشـــرطة اإلســـرائيلية فـــي منطقـــة الضـــفة 
الغربيـــة، النقيـــب كــــوبي كـــوهين، حيــــث خضـــع للتحقيـــق بشــــبهة اســـتغالل منصــــبه ومكانتـــه الرتكــــاب 

 اعتداءات جنسية بحق شرطية.
عرضت الشرطة اإلسرائيلية في الشهور األخيرة لهزة عنيفة على خلفية فضـائح، بينهـا قضـايا فسـاد، وت

التصـقت بقيــادة الشـرطة وهــو األمـر الــذي دفـع عــددا مـنهم إلــى االسـتقالة أو أرغمــوا علـى التنحــي عــن 
 مناصبهم.

قائــد الشــرطة فــي وكانــت آخــر القضــايا التــي تفجــرت وهــزت أركــان الشــرطة اإلســرائيلية، هــي اســتقالة 
منطقــة القــدس، يوســي فيريــانتي. وقبــل ذلــك اضــطر قائــد الشــرطة فــي منطقــة الوســط، العميــد برونــو 
شطاين، إلى االستقالة بعد نشر شريط مصور يوثق مشـاركته فـي حفلـة أقامهـا المحـامي رونـال فيشـر 

 المشتبه بالتوسط في عملية رشوة كبيرة.
ة التحقيقــات فــي الجــرائم الخطيــرة، العميــد مناشــيه أرفيــف، وفــي شــهر شــباط الماضــي اســتقال قائــد وحــد

في أعقاب الكشف عن ادعاءات ضده بالحصول علـى امتيـازات مـن مقـربين مـن الحاخـام بينتـو الـذي 
يخضــع للمحاكمــة فــي إســرائيل والواليــات المتحــدة. وأقصــي القائــد الســابق للشــرطة فــي منطقــة القــدس، 

رين األول من العام الماضي، وتم توجيه اتهام ضـده بارتكـاب العميد نيسو شوحام، عن عمله، في تش
 أعمال مشينة والتحرش الجنسي واالحتيال وخيانة األمانة.

 72/1/7112، الغد، عّمان
 



 
 
 
 

 

           73ص                                     3421 العدد:    72/1/7112 الثالثاء التاريخ:

 للحكومة سابقا   تطال سكرتيرا   "إسرائيل"فضيحة الفساد في  .30
يرة التي يقف مسؤولون فـي ما زالت التحقيقات في قضية الفساد الكب :الحياة الجديدة - القدس المحتلة

حــزب "يســـرائيل بيتينـــا" فـــي مركزهـــا تتشــعب، فقـــد حققـــت وحـــدة التحقيـــق فــي قضـــايا الفســـاد امـــس مـــع 
 سكرتير سابق للحكومة اإلسرائيلية، لم تكشف النقاب عن اسمه ومع ثالثة آخرين.

شــركة  مــع ســكرتير حكومــة ســابق يــرأس أمــس" حققــت 334وقالــت تقــارير إســرائيلية أن وحــدة "الهــف 
استشارات استراتيجية، بشبهة الضلوع في قضية الفساد. وقالت الشرطة إن التحقيقات التي أجرتها في 
األسبوعين األخيرين كشفت المزيد من جوانـب قضـية الفسـاد وقـادت إلـى التحقيـق مـع أربعـة مشـتبهين 

 جدد، موضحة أنها داهمت منازلهم ومكاتبهم.
لـــى الكشـــف عـــن قضـــيتي فســـاد فـــرعيتين. فـــي القضـــية الفرعيـــة وقالـــت الشـــرطة إن التحقيقـــات قـــادت إ

األولــــى، تشــــتبه وحــــدة مكافحــــة الفســــاد بــــأن ســــكرتير الحكومــــة الســــابق، ومــــدير شــــركة االستشــــارات 
االستراتيجية حصل على أموال من ميزانيـات كانـت مخصصـة لتمويـل مشـروع مشـترك لعـدة جمعيـات 

ــم الجمعيــات بــالمبل  الــذي مقابــل اســتخدام شــركة عالقــات عامــة معينــة فــي الم شــروع، وذلــك دون عل
حصــل عليــه، وكــان علــى صــلة مــع مســؤولين مقــربين مــن المتهمــة الرئيســية فــي قضــية الفســاد، نائبــة 
وزير الداخلية السابقة والمسؤولة في "يسـرائيل بيتينـا" فاينـا كرشـنباوم، بيـنهم رئـيس طـاقم الحـزب داوود 

 . غودوبسكي أحد المتهمين في قضية الفساد
وفي القضية الفرعية الثانية تحقق الشرطة في شبهات حول فساد في عدة وزارات بينها وزارتا السياحة 
والزراعــة، وحســب الشــبهات قــام المشــتبه بــه بتحويــل أمــوال مــن الــوزارات لشــركة عالقــات عامــة بشــكل 

 . وبلدية العفولة "دائرة أراضي إسرائيل"وكانت التحقيقات طالت مؤخرا  غير قانوني.
 72/1/7112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لنيجيريا "كوبرا طائرات"بيع  " منإسرائيل"هآرتس: الواليات المتحدة منعت  .32

كشـــفت صـــحيفة هـــيرتس بـــأن واشـــنطن منعـــت فـــي الصـــيف الماضـــي صـــفقة لبيـــع : عـــوض الرجـــوب
 يجيريا.من إسرائيل إلى ن -التي تنتجها الواليات المتحدة-طائرات قتالية من طراز كوبرا 

، ومنـذ 7114ووفق الصحيفة فإن الجيش اإلسرائيلي أخـرج هـذا النـوع مـن الطـائرات مـن الخدمـة عـام 
 إنهاء استخدامها وا غالق الوحدة التي استخدمتها تحاول وزارة الدفاع عقد صفقات لبيعها.

ية السنة وذكرت الصحيفة أن إسرائيل وسعت بشكل كبير حجم مبيعاتها من السالح إلى الدول األفريق
 الماضي مقارنة بسنوات سابقة.
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عــام ذروة فــي المبيعــات للــدول األفريقيــة. فقــد باعــت  7114وحســب معطيــات وزارة الــدفاع، فقــد كــان 
مليـون دوالر. وفـي السـنوات األربـع  744الصناعات األمنية سالحا وتكنولوجيا عسكرية لتلك الـدول بــ

 مليون دوالر في أقصى األحوال. 171و 21التي سبقت ذلك، بلغت قيمة العقود ما بين 
 76/1/7112، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المعسكر الصهيوني يتفوق على الليكود من االنتخابات اإلسرائيلية.. يوما   50قبل  .33

، تراجـع اإلسرائيلياظهر استطالع رأي نشرته الليلة الماضية القناة الثانية في التلفزيون  :معا -القدس
 كم أمام المعسكر الصهيوني بقيادة الثنائي هرتسوغ وليفني.قوة حزب الليكود الحا

؛ البيــت اليهــودي برئاســة 74-مقعــدا، ليكــود 72 -: المعســكر الصـهيوني7وهـذه نتــائج اســتطالع قنــاة 
؛ كوالنو برئاسة موشيه 5-؛ يوجد مستقبل برئاسة يائير البيد17-؛ القائمة العربية المشتركة12-بينت

 .2 -؛ يهدوت هتوراه2-ئيل بيتنا، يسرا2 -، شاس0 -كحلون 
 ويظهر من االستطالع أن ايلي يشاي، المنشق عن حركة شاس المتدينة، لن يعبر نسبة الحسم.

 72/1/7112، وكالة معا  اإلخبارية
 
 "المحررين"المحررين: الحكومة تراجعت عن شروطها بخصوص  األسرىلجنة  .34

تراجع الحكومة عن الشروط التي تنوي المحررين  األسرىلجنة  أكدت :رومل السويطي–نابلس 
باسم اللجنة عمر عفانة  اإلعالميالناطق  وأوضحالمحررين وربطها برواتبهم.  األسرىتطبيقها على 

اللجنة اتفقت مع ممثلي الحكومة على تطبيق االتفاق السابق المبرم بين  أن« الحياة الجديدة»لـ 
واصلة الصرف ضمن المعايير القانونية التي تم اللجنة والحكومة العام الماضي والذي ينص على م

اللجنة ستقوم بتشكيل  أنعلى االتفاق السابق، مؤكدا  إضافة أوتعديل  أياالتفاق عليها سابقا دون 
موضوع الخالف، هو اشتراط وزارة المالية  أن إلىعفانة  وأشاربأول.  أولخلية أزمة لمتابعة التطبيق 

محرر،  أسيرير شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية لكل المحررين توف األسرىمؤخرا على 
حضارومشروحات من المحكمة الشرعية تفيد بأن الزوجة ال تزال على ذمة زوجها المحرر،  خمسة  وا 

راتب من  أيتعهد عدلي بعدم تقاضي  إلى باإلضافة، أسيراالمحرر كان  األسير أن إلثباتشهود 
المحررين اعتبروا هذه الشروط مهينة ومذلة، وتستهدف النيل من  إن. وقال عفانة أخرىمصادر  أي

 حاالت اجتماعية ال نضالية.  وكأنهمالعالم وتقديمهم  أمامالمحررين وتعريتهم  األسرىكرامة 
المحررين اعترضت على الشروط المذكورة  األسرىاللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة  أنعفانة،  وأوضح

، مع جهات االختصاص في الحكومة ممثلة بعيسى أمسفي اجتماعها ورفضتها جملة وتفصيال، 



 
 
 
 

 

           72ص                                     3421 العدد:    72/1/7112 الثالثاء التاريخ:

عام مجلس الوزراء، وقدورة فارس عن نادي  أميندياك  أبووالمحررين وعلي  األسرىقراقع عن هيئة 
 ، ومنذر رمضان عن وزارة المالية.األسير

72/1/7112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
ــالهم: انين علــى ســج إلــىالقــدس ب األهــاليتحــول  "إســرائيل" .35 ــة  37أطف  إقامــات 253و إبعــادحال

 منزلية
حمالت االعتقال الواسعة في محافظة القدس قد طالت  أنوالمحررين  األسرىهيئة شؤون  أفادت

حالة اعتقال في صفوف القاصرين وهي اكبر حملة تشهدها القدس منذ سنوات  1211اكثر من 
 طويلة.

على القاصرين مصحوبة بكفاالت مالية  أحكاماتفرض  سرائيليةاإلالمحاكم العسكرية  إنوقال التقرير 
 أفراد أحدعن مناطق السكن مع وجود  إبعاد أومنزلية لمدد محدودة "حبس منزلي"  بإقاماتتقضي 
 العائلة.
 42 األطفالعن مناطق سكناهم من  إبعادهممجموع من تم  أنلها  إحصائيةفي  الهيئة وأشارت

 يها الحبس المنزلي.حالة فرض عل 724حالة وان 
بفرض تعهد على والدي الطفل بعدم اختراق الحكم المفروض عليه،  اإلسرائيلية اإلجراءاتوتقضي 

اعتقال الطفل وكذلك  وا عادةوان طائلة ذلك اعتقال الوالدين وفرض غرامات مالية عالية عليهم، 
 .اإلبعادمنطقة  إلىوالديه  أحديصحب الطفل المبعد  أنتقضي 

هذه العقوبة تجعل من عائلة الطفل سجانًا عليه، وهي عقوبة مضاعفة على كافة  أنواعتبر التقرير 
 العائلة. أفراد

في احدى قدميه  إنذارالحبس المنزلي يتم تركيب جهاز  أو باإلبعادالطفل المحكوم  أنوجدير بالذكر 
 األمنية واألجهزةة الشرطة يحدد مكانه ومدى التزامه بالعقوبة المفروضة عليه ويكون تحت رقاب

 .اإلسرائيلية
القانون الدولي والتفاقية حقوق الطفل العالمية  وأحكاممخالفة لقواعد  اإلجراءاتهذه  إنوقال التقرير 

 .األطفالبحق  إسرائيلتمارسها حكومة  أخالقيةتعسفية وال  إجراءاتوتعتبر 
72/1/7112، هيئة شؤون األسرى والمحررين  
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صابة  12استشهاد  :أبو حلبية .36  جراء انتهاكات االحتالل الماضيفي القدس خالل العام  755وا 

مقدسيًا استشهدوا  17أكد رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية أن : وكاالت
مواطنًا بالقدس جراء االنتهاكات المتواصلة من سلطات االحتالل  222وأصيب أكثر من 
 الماضي.لقدس والمسجد األقصى خالل العام "اإلسرائيلي" لمدينة ا

وقدم أبو حلبية خالل مؤتمر صحفي تقريرًا مفصاًل حول اعتداءات وانتهاكات سلطات االحتالل ضد 
مؤكدًا أن "اإلسرائيليين" يواصلون اقتحامهم للمسجد األقصى يوميًا  ،7113المسجد األقصى خالل 

االحتالل. وتابع: "يرافق هذه االقتحامات اعتداءات  بدعم من المستوى الرسمي السياسي وحماية قوات
 ".على المصلين والمرابطين في المسجد بالقنابل والرصاص المطاطي والحي

72/1/7112، الخليج، الشارقة  
 
 ألف طفل 13سنوات.. االحتالل يعتقل  5في : هيئة شؤون األسرى .37

الل "اإلسرائيلي" اعتقل خالل السنوات قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن االحت: الرأي-رام هللا
 ألف طفل. 14الخمس الماضية نحو 

وقال رئيس قسم اإلعالم في الهيئة مجدي العدرة: إن الحاالت وثقت في غزة والضفة والقدس، حيث 
 شهدت القدس أكثر حاالت االعتقال بحق األطفال خالل الخمس سنوات الماضية".

طفاًل من الضفة الغربية والقدس،  721ين تعتقلهم إسرائيل حالًيا ويبل  عدد األطفال الفلسطينيين الذ
 موزعين على ثالثة سجون إسرائيلية، هي: عوفر ومجدو وهشارون.

76/1/7112، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم   
 
 قاصرين في حيفا واثنين في غزة 5يعتقل  االحتالل .38

فجر اليوم االثنين، خمسة قاصرين فلسطينيين من  أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أنها اعتقلت
، بدعوى قيامهم باالعتداء على مستوطنين، 1530مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة منذ العام 

 بحسب ما أورد موقع "قدس برس".
في الوقت نفسه، قال شهود عيان إن جنود العدو المتمركزين، بالقرب من الحدود، شمالي قطاع غزة، 

ووفق مراكز حقوقية  ليوم )اإلثنين( شابين اقتربا من السياج الفاصل شرق شمال القطاع.اعتقلوا ا
فلسطينًيا منذ بداية شهر تشرين أول الماضي، بعد  72فلسطينية، فإن جيش االحتالل اعتقل نحو 

 مستوطنات غالف غزة قادمين من القطاع بحثًا عن فرصة عمل. إلىدخولهم 
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ق االحتالل بنيرانها مراكب الصيادين في عرض البحر قبالة شواط  زوار  استهدفتفي غضون ذلك، 
 منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ظهر اليوم، دون أن يبل  عن إصابات.

من جهة ثانية، وفيما نفذ أهالي األسرى داخل السجون اإلسرائيلية اعتصامًا أمام مكتب الصليب 
فلسطينيًا من أهالي أسرى قطاع غزة  02ح اليوم، لـاألحمر في غزة، سمحت سلطات االحتالل، صبا

طفاًل )فوق سن  14بزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن نفحة جنوب فلسطين المحتلة، من بينهم 
 العاشرة(، سيتمكنون من زيارة آبائهم ألول مرة، بحسب ما نقلت "القدس العربي".

غزة سهير زقوت، لوكالة "األناضول"، إن  وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر في
أسيرًا في  30طفاًل(، توجهوا صباح اليوم، لزيارة  75شخصًا من أهالي أسرى قطاع غزة بينهم ) 02"

 سجن نفحة جنوب إسرائيل، عبر معبر بيت حانون )إيريز(، شمال القطاع".
أسير من قطاع غزة، وفق  211آالف أسير فلسطيني بينهم  2ويقبع في السجون اإلسرائيلية حوالي 
 إحصائيات لوزارة األسرى الفلسطينية.

72/1/712السفير، بيروت،   
 
 واعتقال ثالث نساء عند خروجهن من المسجد "األقصى"اقتحام  .39

اعتقلت قوات االحتالل ثالث فلسطينيات من المرابطات والطالبات في مجالس العلم في  :رام هللا
واباته. وعادة ما تكون عملية االعتقال بحجة أو بتهمة ، خالل خروجهن من باألقصىالمسجد 

المشاركة في التصدي لجماعات المتطرفين من اليهود بصيحات التكبير، خالل اقتحامهم للمسجد 
 األقـــصـــى عبر باب المغاربة وتحت حراسة شرطة االحتالل.

موعات صغيرة وكانت مجموعة من المتطرفين اليهود، قد جددت اقتحامها لألقصى، عبر مج
ومتتالية، بدأت منذ ساعات صباح أمس االثنين، وانتهت خالل فترة صالة الظهر، وبالعادة يرافق 
كل مجموعة أحد األدالء السياحيين من اليهود، وُيحدثهم عن فكرة الهيكل المزعوم، وروايات مغلوطة 

 حول المسجد األقصى.
72/1/7112، القدس العربي، لندن  

 
 اعتقال طفل إثرشعفاط  مواجهات واسعة في .41

اعتقال قوة من عناصر وحدات االحتالل  إثراندلعت مساء اليوم االثنين مواجهات واسعة : القدس
 سنوات( من شعفاط بالقدس المحتلة. 11الخاصة )المستعربون( الطفل محمد سعيد عويضة )
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االحتالل وشرطة مواجهات واسعة وقعت في شعفاط بين المواطنين وجنود  أنمصادر محلية  وأفادت
 توقفت حركة القطار الخفيف جراء المواجهات. قواتها فيمااالحتالل التي دفعت بالمزيد من 

جنود االحتالل اعتقلوا الطفل عويضة بزعم رشقه حجارة على القطار الخفيف، وانه تم  أن وأوضحت
 مركز شرطة االحتالل في مستوطنة " النبي يعقوب". إلىنقله 

سبيل الطفل عويضة بعد نحو ساعة ونصف  إخالءحق من مساء اليوم االثنين هذا وتم في وقت ال
 من اعتقاله واحتجازه.

76/1/7112، القدس، القدس  
 
 تمدد مجمع "عصيون" االستيطاني يخنق بيت لحم: ريج"أالتطبيقية " األبحاثمعهد  .40

مضى، بفعل ستكون محافظة بيت لحم مخنوقة ومحصورة أكثر من أي وقت  :نجيب فراج-بيت لحم
مخطط توسيع مجمع "عصيون" االستيطاني جنوب بيت لحم، حيث تعزل قرى غرب المحافظة عن 

 مركزها، وتصادر مزيد من األراضي، األمر الذي يمنع أي تمدد أفقي لسكان بيت لحم.
 مستوطنة، ويقع جنوب بيت لحم ويفصلها عن محافظة الخليل. 13وعصيون مجمع استيطاني يضم 

ريج" المتخصص في مراقبة االستيطان، جاد اسحق، اليوم أالتطبيقية " األبحاثعهد وقال مدير م
اإلسرائيلي بتطوير البنى التحتية في مجمع "عصيون" االستيطاني  اإلسكاناالثنين، إن قرار وزير 

 يعني خنق بيت لحم من الجهات كافة.
لوزير اإلسرائيلي يربط دوت كوم، أن التطوير الذي يتحدث عن ا للقدسوأوضح اسحق في حديث 

جيلو" و "بيتار عيليت"، وصوال إلى مجمع  بمستوطني "هاربين مستوطنة جيلو جنوب القدس ومرورا 
 مستوطنات "غوش عصيون".

مناطق "ج" التي تشكل  أراضيمن  %22تستهدف في خطتها حوالي  اإلسرائيليةالحكومة  أنوتابع: 
 .إسرائيل إلىالمساحة سوف يتم ضمها الضفة الغربية، وهذه  أراضي إجماليمن  21%

، وبدأ العمل فيها بصمت، على توسيع ثالث كتل 7110وتقوم الخطة اإلسرائيلية التي وضعت عام 
القدس، ومنها توسيع مجمع غوش عصيون االستيطاني، وعزل قرى غرب بيت  كبيرة حولاستيطانية 

نين هناك، والقرى هي بتير وحوسان لحم عنها، وربطها بنفق، وا غالق الطريق العام أمام المواط
 ووادي فوكين ونحالين والجبعة.

وأشار مدير معهد أريج، إلى أن المخطط اإلسرائيلي لن يبقي أي متنفس للمدينة بيت لحم، فعندما 
بان  األمروحدة سكنية في القدس بحسب تعريفها فانه في حقيقة  12213تتحدث إسرائيل عن بناء 

 مدينة القدس ذاتها. في 2750وبيت لحم،  أراضيفي  2524من بين هذه الوحدات 
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في  3002دونما في الضفة الغربية من بينها  2724نحو  7113صادرت عام  إسرائيلوتابع أن 
 بيت لحم لوحدها.

76/1/7112، القدس، القدس  
 
 مليار دوالر لتهويد المدينة المقدسة 17رصدت  "إسرائيل"عيسى:  .42

 إند. حنا عيسى  األقصىالمسيحية لنصرة  اإلسالميةر عام الهيئة قال مدي :مراد ياسين–طولكرم 
االحتالل تمكن من بناء مدينة  أنمؤكدا  المقدسة،مليار دوالر لتهويد المدينة  12رصدت  إسرائيل
 أنمؤكدا  شخص،( 2111وقاعات تتسع لـ ) أنفاقبداخلها سبعة  األقصىالمسجد  أسفلكاملة 

 .واإلسالمياعتبار للعالمين العربي  أيالمقدسة بطريقتهم الخاصة دون االحتالل يتعامل مع المدينة 
القدس »بعنوان  اإلعالموكان عيسى يتحدث خالل مشاركته في الندوة السياسية التي نظمتها وزارة 

 .«وسياسة التهويد
72/1/7112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مستوطنون يقتحمون مواقع دينية في عورتا جنوبي نابلس .43

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر أمس االثنين، مقامات دينية إسالمية سعدى: فادي أبو  –رام هللا 
 دينية.على الطرف الغربي لقرية عورتا الواقعة جنوب مدينة نابلس، وذلك ألداء طقوس 

إن عشرات « وفا»وقال رئيس مجلس قروي عورتا هاني دراوشة لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
، تحت حماية جيش االحتالل، وتوجهوا نحو األولىمستوطنين اقتحموا القرية خالل ساعات الفجر ال

القرية، وذلك بهدف أداء طقوس دينية، مؤكدًا أن القرية تتعرض من  أطرافمقامات دينية تقع على 
 حين آلخر القتحامات المستوطنين، واقتحام المقامات الدينية.

72/1/1127، القدس العربي، لندن  
 
 الجامعة اإلسالمية تحصد المرتبة األولى فلسطيني ا: غزة .44

حققت الجامعة اإلسالمية في غزة وللمرة الرابعة على التوالي المرتبة األولى على مستوى  :السبيل
 فلسطين في التصنيف الدولي للجامعات حسب معايير االستدامة والبيئة الخضراء.

التصنيف يقيس مقدرة الجامعات ودورها الفاعل في وقال رئيس الجامعة كمالين شعث إن هذا 
توصيل مجتمعاتها إلى تنمية مستدامة بناًء على ما يمكن أن تقدمه الجامعة كمؤسسة أكاديمية من 
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برامج تعليمية وخطط دراسية، إضافة إلى اهتمام الجامعة بالبرامج التنفيذية لتطبيق هذه المفاهيم على 
 بنيتها العمرانية.

72/1/7112، انالسبيل، عمّ   
 
 جــامـعـــة الـنـجــاح تـوقـــع مـذكـرة تفاهم مع الـمعـهـد الـسـويسـري للصـحـة العـامة .45

وقع القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة، وممثل «: األيام» -نابلس 
لتبادل الخبرات والتبادل معهد الصحة العامة السويسري البروفيسور دون دي سافني، مذكرة تفاهم 

االكاديمي والتعاون في مجال البحث العلمي واألمراض غير المعدية كالسكري والسمنة والسرطان 
الطبية وتطوير السيطرة الفورية على مصابي الذبحة  واألخالقياتوأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 

 الصدرية وتطوير المستوى الصحي في فلسطين.
نظمها قسم الصحة العامة في كلية الطب ودائرة العالقات  أمسرشة عمل جاء ذلك في ختام و 

غير المعدية في فلسطين وذلك بالتعاون  األمراضالعامة في جامعة النجاح، واستمرت يومين، حول 
 مع المعهد السويسري للصحة العامة وجامعة بازل في سويسرا.

العلمية واالرتقاء بالمستوى  األبحاثخلق فرص تعاون دولي في مجال إجراء  إلىوهدفت الورشة 
الصحي الفلسطيني من خالل التعاون مع مؤسسات أكاديمية وعلمية ومراكز طبية دولية توفر فرصًا 

 مميزة لتبادل الخبرات. 
72/1/7112، األيام، رام هللا  

 
 "غزة المكان والحضارة"تفتتح مؤتمر  "القدس المفتوحة" .46

س، جامعة القدس المفتوحة، وبتمويل من بنك فلسطين، مؤتمرًا علميًا افتتحت، ام«: األيام» -رام هللا 
، في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، وفي مقر رئاسة الجامعة «غزة المكان والحضارة»بعنوان: 

 في رام هللا، عبر نظام الربط التلفزيوني )الفيديو كونفرنس(.
زة، ونواب رئيس الجامعة ومساعدوه، ومديرو وحضر افتتاح المؤتمر أعضاء مجلس الجامعة في غ

الفروع، والعمداء، ومديرو الدوائر والمراكز، ورؤساء الجامعات، ولفيف من األكاديميين والباحثين 
والشخصيات االعتبارية والفصائلية والوجهاء، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وحشد كبير من 

 ر أ. محمد الباز.المهتمين. وأدار الجلسة االفتتاحية للمؤتم
وافتتح المؤتمر رئيس الجامعة د. يونس عمرو، مبينا أن المؤتمر يأتي في خضم الظروف الحرجة 

 التي يمر بها الشعب الفلسطيني بعامة، واألهل في غزة بخاصة.
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سباقة إلى رعاية طلبتها أينما كانوا، وبخاصة أبناءها من « القدس المفتوحة»وأكد د. عمرو أن 
 لمصابين والذين تهدمت بيوتهم من موظفين وطلبة في قطاع غزة.الشهداء وا

اليوم في أرجاء فلسطين كلها، من رفح جنوبا حتى جنين شمااًل، « القدس المفتوحة»وأوضح أن 
( ألف طالب وطالبة، وضمت إليها األسرى المحّررين الذين حرموا 21وأصبحت تضم ما يزيد على )

رأة الفلسطينية التي تقف الصعوبات االجتماعية واالقتصادية عائًقا من إكمال تعليمهم، فضاًل عن الم
 أمام إكمالها مسيرتها األكاديمية.

وتحدث أبو سليم عن دور بنك فلسطين في دعم الجوانب اإلنسانية والتنموية والثقافية والرياضية 
ال من رسالة البنك والتعليمية، وعن دوره في دعم الشباب والطفولة وغيرها، باعتبار ذلك جزءا أصي

( من %2ومسؤوليته المجتمعية لدفع عجلة التنمية االقتصادية، مشيرا إلى أن بنك فلسطين قدم )
 تحقيقا لهذه المسؤولية. 7113أرباحه خالل عام 

72/1/7112، األيام، رام هللا  
 
 صحفيون فلسطينيون يطالبون بمحاسبة االحتالل على جرائمه: غزة .47

ت الصحفيين الفلسطينيين بتوفير الحماية لهم ومحاسبة االحتالل اإلسرائيلي طالب عشرا: بترا –غزة 
 على جرائمه بحقهم في قطاع غزة.

ودعوا في وقفة احتجاجية أمام مقر األمم المتحدة في مدينة غزة األمم المتحدة بالعمل الجدي من 
حقوقهم وتشدد على جانبهم ورفعوا شعارات تؤكد  إلىاجل حماية الصحفيين في فلسطين والوقوف 

صابةفي مواصلة عملهم رغم ما مارسه االحتالل بحقهم من استهداف وقتل  إصرارهم  واعتقال. وا 
وناشد الصحفيون جميع قطاعات المجتمع للوقوف بجانب الصحفي الفلسطيني الذي يفتقد ألبسط 

حفيين واستهدافهم حقوقه خالل عمله مؤكدين استمرار االحتالل بسياسة بتكميم األفواه واعتقال الص
يساعد على إخفاء حقيقة االحتالل وانتهاكاته على ضرورة إطالق سراح الصحفيين المعتقلين لدى 

 االحتالل اإلسرائيلي فوًرا وعدم المساس بحريتهم والبعد التام عن مضايقتهم.
إلى  إن الصحفي الفلسطيني ينتقل في لحظة اإلفرنجيمنتدى اإلعالميين في غزة عماد  وقال رئيس

 مراسل حربي من دون الحماية الالزمة له ورغم ذلك ينقل الحقيقة وينتصر ويقاتل بعدسته وصوته.
من جهته قال نائب رئيس شبكة المنظمات األهلية خليل أبو شمالة إن التحقيقات التي أجريت حول 

 خطًرا.عدد من شهداء الصحافة أكدت بأن االحتالل قتلهم وهو يعلم بأنهم صحفيون ال يشكلون 
72/1/7112، الرأي، عّمان  
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 مؤسسة الميثاق تصدر تقريرا  عن انتهاكات حقوق األطفال المعتقلين لدى سلطات االحتالل .48
أصدرت مؤسسة الميثاق لحقوق اإلنسان، صباح اليوم االثنين تقريرًا حقوقيًا بعنوان "طفولة ضائعة 

لها أطفاُل القدس ممن تعتقلهم شرطة  وقانون غائب" للحديث عن االنتهاكات الحقوقية التي يتعرض
االحتالل اإلسرائيلي. ويعكس التقرير ومن خالل اإلفادات التي جمعتها المؤسسة حالة مستمرة من 
االنتهاك الواضح لحقوق األطفال دون أدنى اعتبار لطفولتهم الغّضة ولتأثيرات تجربة االعتقال على 

مؤسسة عبر موقع "اليوتيوب" فيلمًا قصيرًا يروي فيه مستقبلهم. وبالتزامن مع هذا التقرير نشرت ال
 أطفال مقدسيون بعض ما تعرضوا له خالل االعتقال.

ومن جملة ما يقع على األطفال من انتهاكات أثناء االعتقال: أن يمنعوا من مرافقة أهاليهم أثناء 
حرموا من النوم التحقيق، أو يحرموا من الحّق في استشارة محاٍم قبل بدء التحقيق معهم، أو ي

لساعات طويلة، أو أن يجبروا على التوقيع على إفادتهم المكتوبة باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من 
 مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم.

ومن أشّد أنواع االنتهاك االعتداء الجسدّي متمثاًل بالضرب العنيف وأحيانًا الضرب بالكهرباء. ويروي 
ور وصولهم مركز التحقيق ُيجبرون على الجلوس أرضًا على ُركِبهم ووجوههم كثيٌر من األطفال أنه ف

 إلى الحائط، بينما يقوم أفراد شرطة االحتالل بضربهم كّلما مّروا من طريقهم.
وفي مبحثه الثاني يناقش التقرير إجراء الحبس المنزلي، ويقدم معلومات قانونية أساسية عنه، كما 

على حياة الطفل ونفسيته. وعلى عكس ما يظن كثيرون أن الحبس المنزلي يناقش تداعياته وتأثيراته 
 اإلجراءاتهو "عقوبة قانونية"، فإنه مجرد إجراء قانوني تُــقّيـد وفقه حركة الطفل إلى حين انتهاء 

صدار المحكمة حكمها في قضيته. ولذلك فإن الفترة التي يقضيها الطفل في الحبس  القضائية بحقه وا 
 تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر بحقه. وكثيرًا ما يترافق الحبس المنزلي مع المنزلي ال

قيود مشددة، كالمنع مع الخروج إلى المدرسة، أو اشتراط الحبس المنزلي خارج الحّي الذي يسكن فيه 
 الطفل.

ل التخفيف عن وتختم المؤسسة تقريرها بتقديم توصيات لتفعيل الجهود المؤسساتية الفلسطينية في سبي
األطفال المعتقلين والمحبوسين منزليًا في مدينة القدس. وترى مؤسسة الميثاق ضرورة تضافر جهود 
المحامين مع جهود المدارس والمرشدين التربويين واالجتماعيين للتخفيف من تداعيات االعتقال 

انتهاكات وكيفية والحبس المنزلي، إضافة إلى تفعيل حمالت رفع الوعي الحقوقي بما يحصل من 
 التعامل معها، وصواًل إلى تقديم شكاوى ضد أفراد شرطة االحتالل، على ما يرتكبونه من اعتداءات.

76/11/7112، القدساإلنسان، مؤسسة الميثاق لحقوق   
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 مصر تتعهد بتحسين وضع معبر رفح ودفع المصالحة الفلسطينية لألمام .49

ة بالعمل على تسير حركة معبر رفح البري بشكل قدس برس: تعهدت السلطات المصري - القاهرة
طبيعي بما فيه مصلحة مواطني القطاع، معتبرة أن الوضع الحالي للمعبر استثنائي، وكذلك ودفع 

 المصالحة الفلسطينية لألمام.
جاء ذلك على لسان اللواء وائل الصفطي، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية خالل 

( في مقر الجهاز 72/1قاسم" ُدغمش األمين العام لحركة المقاومة الشعبية، األحد )لقائه مع "أبو 
 في القاهرة بحضور مساعده اللواء احمد عبد الخالق، وذلك حسب بيان لحركة المقاومة الشعبية.

 ورحب اللواء الصفطي بزيارة "أبو قاسم" للقاهرة، مشدًدا على انه ضيف عزيز على مصر.
فسه على حجم الجهد المبذول في خدمة قضية الشعب الفلسطيني، الفتا إلى أن وأكد في الوقت ن

الظروف التي يشهدها معبر رفح هي ظروف استثنائية وسيتم العمل من اجل تيسير حركة الناس من 
 والى غزة.

وأضاف: "أن المخابرات المصرية العامة ستبذل الجهد مع األطراف كافة لتحقيق المصالحة 
 الفلسطينية".

 76/1/7112قدس برس، 
 
 محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى إلعالن حماس منظمة إرهابية .51

قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم االثنين بعدم : د ب أ
 االختصاص في نظر دعوى تطالب بإعالن حركة حماس منظمة إرهابية.

أقام الدعوى القضائية للمطالبة بإدراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة وكان المحامي سمير صبري 
 إرهابية.

 72/1/7112األهرام، القاهرة، 
 
 هآرتس: وفاة ملك السعودية تعجل بنهاية السيسي .50

قالت صحيفة "هيرتس" العبرية، إن وفاة الملك عبد هللا ملك السعودية تمثل تهديدًا وخطرًا : وكاالت
 لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما قد يعجل بنهايته.كبيرًا على نظام ا
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وأشار الكاتب في الصحيفة تسيفي برئيل إلى أن الخطر يتمثل في إمكانية تخلي الملك الجديد سلمان 
بن عبد العزيز عن التعهدات التي قطعها السابق على نفسه أو عبر انتهاج سياسة خارجية مخالفة 

 للملك عبد هللا.
إلى أن السيسي خائف من وقوعه في إشكاليات اقتصادية في ظل تخلي الملك الجديد وأشار برئيل 

 عن دعمه ماليًا كما كان يفعل الملك عبد هللا.
وشدد برئيل على أن الدعم السعودي يؤثر على مصير السيسي ونظامه الذي تلقى خالل العام 

 في المصالحة مع قطر. الماضي مليار دوالر كمساعدات باإلضافة للوقوف السياسي لجانبه
ولفت إلى أن أكبر مشاريع السيسي التي يروج لها ربما لن تتم ألنها مدعومة من السعودية واالمارات 

 وفي حال توقف الدعم لم تنجز وخاصة مشروع المليون وحدة سكنية.
 76/1/7112فلسطين أون الين، 

 
 ت المنطقةالفلسطينية مدخل لحل جميع صراعا القضية : حلّ ياألردنالملك  .52

هللا الثاني،  عبد األردني الملك ، أنبترا، نقاًل عن وكالة 72/1/7112 ،الدستور، عّماننشرت 
االثنين، وفد مجلس العالقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر، حيث  يوماستقبل 

ق وبخصوص جهود تحقي االجتماع الدوري الرابع للمجلس على مدار يومين.ردن تستضيف األ
السالم في المنطقة، أعاد الملك التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وأن حلها بشكل عادل 

لحل جميع الصراعات والنزاعات في المنطقة. واستعرض جاللته الموقف األردني  وشامل يمثل مدخالً 
لسطينية الثابت تجاه دعم مساعي حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وصوال إلى إقامة الدولة الف

المستقلة استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، الفتًا إلى الجهود األردنية المستمرة في 
 الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف.

، أن محمد الدعمه ،عّمان، نقاًل عن مراسلها في 72/1/7112 ،الشرق األوسط، لندنوأضافت 
القضية إن قال خالل لقاء مع رؤساء تحرير الصحف األردنية اليومية أمس،  ،يعبد هللا الثان
في سلم أولوياتنا، وأن حلها سيكون بوابة لحل القضايا في المنطقة، وأن بقاءها على "الفلسطينية 

. وأشار إلى أن القدس بالنسبة لألردن خط أحمر ولن نسمح "حالها سيزيد من التطرف في المنطقة
 دساتنا اإلسالمية والمسيحية هناك.بالمّس بمق
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القادمين إلى  1530 فلسطينييتراجع عدد السياح اإلسرائيليين بمن فيهم : رداد ثلجي القرالة - عّمان
بل الماضي، وفق أرقام رسمية مقارنة بالعام ق %2بنسبة  [7113] خالل العام الماضي ردناأل

وبحسب األرقام؛ بل  عدد السياح اإلسرائيليين الذين دخلوا إلى  صدرت عن هيئة تنشيط السياحة.
وبينت اإلحصائية أن أعداد سياح المبيت  .ألفاً  103.210ألفا مقارنة مع  122.147حو ن ردناأل

نة بالعام قبل الماضي ليبل  عدد خالل العام الماضي مقار  %2.3من اإلسرائيليين انخفضت بنسبة 
ألف سائح خالل العام  132.747ألف سائح مقارنة مع  145.741حو ن اإلسرائيليينسياح المبيت 
ألف سائح خالل العام  42.011وبل  عدد السياح اإلسرائيليين لليوم الواحد حوالي  قبل الماضي.

 .ألف سائح خالل العام قبل الماضي 42.402الماضي مقارنة مع 
 72/1/7112 ،الغد، عّمان

 
 عمار مع وفد الشخصيات المستقلةاإل عادةا  و العربي يبحث ملف المصالحة  .54

، بمقر الجامعة العربية، مع وفد أمسبحث االمين العام للجامعة العربية نبيل العربي،  :وفا –القاهرة 
، تطورات القضية من الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة برئاسة ياسر الوادية

 الفلسطينية وملف المصالحة واعادة االعمار.
وقال الوادية في تصريحات له عقب اللقاء والذي عقد في مقر الجامعة العربية، انه بحث مع االمين 

الى شبكة االمان العربية  باإلضافةملف المصالحة الفلسطينية وملف اعادة اعمار قطاع غزة، 
 وضاع االنسانية في قطاع غزة والضفة. المطلوبة لدعم فلسطين واال

واضاف الوادية، ان اللقاء تناول ايضا مستقبل عملية السالم والوضع الفلسطيني بشكل عام 
والخطوات المزمع اتخاذها للتوجه الى االمم المتحدة، ونتائج مؤتمر اعادة اعمار غزة الذي عقد في 

د باتخاذ عدد من الخطوات العملية والجدية القاهرة مؤخرا. وقال: ان االمين العام للجامعة وع
 المطلوبة لدعم القضية الفلسطينية.

وقال انه تم االتفاق مع االمين العام للجامعة العربية على تشكيل وفد من جامعة الدول العربية 
 والمسؤولين الفلسطينيين والشخصيات المستقلة لمطالبة االطراف الدولية بالوفاء بتعهداتها التي اعلنت
عنها في مؤتمر اعادة اعمار غزة الذي عقد في القاهرة مؤخرا، حتى تتمكن حكومة التوافق الوطني 

 وقت ممكن. أسرعفي قطاع غزة والضفة الغربية من عملها في 
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الوادية اهمية الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لدعم  أكدوحول ملف المصالحة الفلسطينية، 
 ترعاها مصر.المصالحة الفلسطينية التي 

 72/1/7112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بإعادة مخطوطة عراقية "إسرائيل"بغداد تطالب  .55

احتجت وزارة السياحة واآلثار العراقية على االستحواذ غير القانوني من قبل "إسرائيل" على : قنا
أعوام بحجة مخطوطة عبرية عراقية، مطالبة الواليات المتحدة التي اخرجت هذه المخطوطات قبل 

 ترميمها، بتقديم إجابات واضحة حول هذا الموضوع.
وقالت الوزارة في بيان لها إن وسائل اإلعالم تناقلت مؤخرًا خبر وصول مخطوطة التوراة العراقية إلى 
"إسرائيل" واحتفال وزارة الخارجية "اإلسرائيلية" بها. وأضافت "إننا إذ نحتج على هذا االستحواذ غير 

لى جزء من الموروث العراقي بداللة حمله أختامًا رسمية عراقية نطالب مركز "نارا" القانوني ع
األمريكي الذي يقوم بصيانة وترميم األرشيف العبري العراقي بتقديم اجابات واضحة حول هذه 

 المخطوطة".
اقي وأكدت الوزارة أنها سبق أن طالبت المركز أكثر من مرة باستعادة جميع األرشيف العبري العر 

نهاء هذا الملف، داعية المنظمات العالمية "والسيما منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  وا 
 "يونسكو" والشرطة الدولية "إنتربول" إلى مساعدة العراق على استعادة آثاره وتراثه المنهوب".

 72/1/7112الخليج، الشارقة،  
 
 1974 في الجوالن منذ "إسرائيل" ضدّ  ": لم تحصل عمليةفيرزأمجلة "فورين ل األسد .56

االميركية  "فورين افيرز"الرئيس السوري بشار األسد في مقابلة مع مجلة  : أشارأ ف ب - الحياة
 ."1523لم تحدث عملية ضد اسرائيل في مرتفعات الجوالن منذ وقف النار في "نه ألى إمس أ
منطقة في الجوالن قبل نحو اسبوع وقتل فيها  انتقد االسد اسرائيل على خلفية الغارة التي شنتها علىو 

بينهم قيادي، الى جانب جنرال ايراني. وذكرت مصادر اسرائيلية حينها  "حزب هللا"ستة من عناصر 
 ان هدف الغارة كان منع هجوم على اسرائيل.

)...(  1523لم تحدث عملية ضد اسرائيل في مرتفعات الجوالن منذ وقف النار في "وقال األسد: 
ذا فإن ادعاء اسرائيل بانه كانت هناك خطة لشن عملية امر بعيد عن الحقيقة، ومجرد عذر، ألنهم ل

 ."ارادوا اغتيال شخص في حزب هللا
 72/1/7112الحياة، لندن، 
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 مجلس العالقات العربية والدولية يبحث مستجدات القضية الفلسطينية .57

ية اجتماعًا في العاصمة األردنية عمان، أمس، بدأ مجلس ادارة مجلس العالقات العربية والدول: كونا
برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية ومصير 

 المفاوضات وعملية التسوية في الشرق األوسط.
وقال الصقر إن االجتماع وهو الرابع للمجلس سيناقش على مدى يومين سبل إحياء المبادرة العربية 

وبحث األوضاع في الشرق األوسط والدور  اإلسرائيلية-ا آلت إليه المباحثات الفلسطينية في ظل م
العربي المطلوب لرسم إطار مستقبل المنطقة وكذلك مناقشة وضع النظام العربي ومستقبله وعالقته 
بالنظام اإلقليمي. كما يبحث االجتماع موضوع الفكر السياسي المتطرف وما تشكله من تحد كبير 

سماحة اإلسالم ومفهوم الدولة المدنية وكيفية تفعيل دور جامعة الدول العربية. وعرض الصقر أمام ل
 المشاركين في افتتاح االجتماع جدول األعمال المقترح من أعضاء مجلس اإلدارة.

 72/1/7112الخليج، الشارقة، 
 
 في غزة اإلنسانيعلى تحرك بشأن الوضع  يحثونمبعوثو الرباعية الدولية  .58

قال مبعوثون من وسطاء اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط إن من الملح  :معا - بيت لحم
تحسين "الوضع االنساني المتردي" في غزة التي تضررت بشدة في العدوان االسرائيلي العام الماضي 

 على غزة.
التحاد االوروبي وروسيا واجتمع مبعوثون من الرباعية التي تضم األمم المتحدة والواليات المتحدة وا

في بروكسل اليوم لبحث فرص احياء عملية السالم في الشرق األوسط وأشاروا إلى أهمية التحاور 
 عن كثب مع الشركاء العرب سعيا لتحقيق ذلك.

وتوقفت آخر محادثات بين اسرائيل والفلسطينيين في ابريل نيسان بعد شهور من المفاوضات العقيمة 
ب الفلسطينيين من استمرار البناء االستيطاني في األراضي المحتلة وغضب إلى حد كبير مع غض

اسرائيل من محاوالت ضم حركة حماس الى الحكومة الفلسطينية رغم أن الحركة ترفض حق اسرائيل 
 في الوجود.

وقال بيان صدر بعد المحادثات إن مبعوثي الرباعية "أكدوا أيضا الطابع الملح لتحسين الوضع 
المتردي في غزة واتفقوا على ضرورة بذل كل جهد لتشجيع انجاز تعهدات المساعدة التي  االنساني

 اعمار غزة في أكتوبر من العام الماضي". إلعادةقدمت في مؤتمر القاهرة 
 72/1/7112وكالة معا اإلخبارية، 
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شؤون اإلنسانية المقيم بفلسطين جيمس راولي إسرائيل إلى وقف هدم دعا منسق األمم المتحدة لل
 المنازل والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس المحتلة فورا.

عن قلقه البال  إزاء إقدام  -حصلت الجزيرة على نسخة منه-وأعرب راولي في بيان صحفي 
طينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما السلطات اإلسرائيلية على سلسلة من أعمال هدم منازل الفلس

 في ذلك القدس الشرقية.
 74وذكر راولي أن مكتبه سجل منذ بداية الشهر الجاري فقط، إقدام السلطات اإلسرائيلية على هدم 

 مبنى للفلسطينيين في محافظات رام هللا والقدس وأريحا والخليل.
خر بأشكال أخرى، ال سيما جراء هدم مبان فلسطينيا آ 52وباإلضافة إلى هؤالء المهجرين، تضرر 

ضرورية لكسب الرزق، معظمها حظائر للماشية، وثمانية على األقل من هذه المباني مولتها جهات 
 مانحة دولية.

مبنى مملوكا للفلسطينيين في الضفة  521وتفيد أرقام المكتب بأن السلطات اإلسرائيلية دمرت 
شخصا، وهو أعلى مستوى للتهجير  221ا أدى إلى تهجير مم 7114الغربية والقدس الشرقية عام 

 في المنطقة منذ أن بدأ مكتب التنسيق رصد قضايا الهدم بشكل منهجي في العام نفسه.
وأكد بيان راولي أن سياسات إسرائيل لتخطيط المباني في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنطوي على 

ن الصعب عليهم الحصول على تصاريح بناء. ونتيجة تمييز ضد الفلسطينيين، األمر الذي يجعل م
 لذلك يقوم كثير من الفلسطينيين بالبناء بدون تصاريح لتلبية احتياجاتهم من السكن.

 72/1/7112الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 رئيس حكومة اليونان الجديد شارك بأسطول الحرية": يديعوت" .61

العبرية، مساء اليوم االثنين، بأن "شهر قالت صحيفة يديعوت أحرونوت  :ترجمة خاصة - القدس
العسل في العالقات بين إسرائيل واليونان على وشك أن ينتهي بعد فوز زعيم حزب "سيرايزا" اليساري 

 اليكسيس تسيبراس.
وحسب الصحيفة، فإنه وبرغم الترحيب اإلسرائيلي بانتخاب تسيبراس إال أنه وخلف الكواليس فإن تل 

 القات نتيجًة لسياسات الرئيس الجديد المعروف بمناهضته إلسرائيل.ابيب تخشى من تضرر الع
 .7115وذكرت الصحيفة أن تسيبراس شارك في أسطول الحرية الذي كان متجها لغزة عام 
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واضافت: "إن الدولة التي ساعدت إسرائيل على مهاجمة األساطيل البحرية التي كانت متجهة لغزة، 
خالل عملية الجرف الصامد ضد غزة بقتل األطفال وارتكاب جرائم يقودها حاليا رجل اتهم إسرائيل 

 في فلسطين".
وأشارت إلى أن حزب تسيبراس نظم مسيرات مناهضة للحرب على غزة، وأن إسرائيل تخشى من 

 تضرر التعاون األمني إلى جانب العالقات السياسية التي تربطها باليونان نتيجًة النتخابه.
اإلسرائيلي السابق في اليونان، ان البالد مشغولة اآلن بالتعامل مع االتحاد وقال اري ميكيل السفير 

االوروبي نتيجًة للظروف التي تمر بها، لكن على المدى الطويل فان هناك قلقا بشأن العالقات 
الدافئة اآلن والتي قد تصبح في أي وقت باردة جدا، موضحا أن "إسرائيل لديها الكثير من األسباب 

 و للقلق".التي تدع
 76/1/7112القدس، القدس،

 
 "إسـرائيل"من األلمان لديهم رأي سيء عن  %48 :األلمانيةمؤسسة "بيرتلسمان"  .60

كشفت دراسة حديثة أن األلمان ينظرون بانتقاد إلسرائيل بصورة أكبر من نظرة : د ب أ -جوترسلوه 
األلمانية ونشرت نتائجها  "لسمانبيرت"اإلسرائيليين أللمانيا. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة 

من األلمان رأيا  %30عاما على بدء العالقات الدبلوماسية بين الجانبين، يتبنى  21أنه عقب  أمس
 . %23عاما إلى  75و 10سيئا عن إسرائيل، وترتفع النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

من  %20بالسلبي. وبحسب الدراسة، ينظر  ويقيم نحو ثلثي األلمان أداء الحكومة اإلسرائيلية
اإلسرائيليين اليهود الذين شملهم االستطالع بإيجابية أللمانيا. وأظهرت الدراسة تزايدا في نسبة 

 7112األلمان الذين يشبهون السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين بالنازية، حيث بلغت نسبتهم عام 
 . %42، وارتفعت حاليا إلى %41نحو 
شتيفان فوبل تفاوت التقييم بين مواطني  "بيرتلسمان"زا خبير الشؤون اإلسرائيلية في مؤسسة وع

البلدين إلى اختالف األوضاع األمنية.وذكر فوبل أن كال الطرفين استخلص نتائج مختلفة من 
ليين هو بالنسبة لأللمان يسري مبدأ )ال للحرب مجددا(، بينما المبدأ بالنسبة لإلسرائي"التاريخ، وقال 

 على حد زعمه." )لن نكون ضحايا مجددا(
 72/1/7112الدستور، عمان، 
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 لينطلق األمن والسالم من مخيم عين الحلوة .62
 رأفت مرة
كلما توترت األوضاع األمنية في لبنان والمنطقة، تبرز قضية مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين 

اسيًا وا عالميًا، وُتطلق بحّقه اتهامات أمنية ليس لها في لبنان إلى الواجهة، ويجري التركيز عليه سي
يواء المطلوبين،  حدود، ويتم تحميل المخيم وساكنيه مسؤولية الكثير من التفجيرات واالغتياالت وا 

 وغير ذلك من القضايا.
هذا الواقع جاء بسبب موقع مخيم عين الحلوة على مدخل الجنوب، ومحيطه المكّون من تجمعات 

ية وشيعية ومسيحية، ومن وجوده على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان التي ُتستخدم ممرًا لبنانية سن
 للقوات الدولية، ومن رمزية المخيم وتاريخه النضالي.

ألف الج  فلسطيني، ويبل  عدد الفلسطينيين فيه وفي مدينة صيدا  21ويعيش في المخيم قرابة 
 ألف الج . 171وجوارها حوالي 

، ومؤتمر 1551، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب عام 1505لطائف في لبنان عام وبعد اتفاق ا
مكانًا للضغوط السياسية،  -كما هو واضح–، ُترك مخيم عين الحلوة ليبقى 1551مدريد للتسوية عام 

عادة والتوترات األمنية، وتبادل الرسائل بين القوى المؤثرة في المنطقة، رغم اإلجراءات األمنية فوق ال
 .1552التي اتخذها الجيش اللبناني في محيطه منذ 

وكان من الالفت أن مسيرة األمن واالستقرار والسلم األهلي انتشرت في كل لبنان، ولم يعد هناك 
 تفجيرات أو اغتياالت إال في مخيم عين الحلوة.

مارس فيها ال شّك أن الجهات المؤثرة في المنطقة أرادت التعامل مع المخيم كساحة خلفية ت
مخططاتها وأهدافها، رغم كل الجهد الذي بذلته القوى الفلسطينية وأبناء المخيم ومؤسساته في تطويق 
األحداث، ومنع التوترات، ومحاصرة النيران، والمحافظة على أحسن العالقات اللبنانية الفلسطينية، 

جراءات   أمنية صعبة.ورغم ما تحّمله المخيم من اتهامات باطلة، وحمالت تشويه، وا 
وحتى نكون موضوعيين، فإن هناك بعض األفراد أو المجموعات داخل المخيم ساهموا بأشكال 
مختلفة في فترة ما بهذه المعاناة التي يعيشها المخيم، بسبب طريقة تفكير هؤالء أو تصّرفاتهم أو 

 ممارساتهم.
جهات نافذة استثمرت أوضاع لكن أيضًا، وبمنتهى الموضوعية، فإن معظم ما عاناه المخيم جاء من 

 المخيم في مشاريعها وحساباتها، وخدمة لمصالحها.
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اليوم، تشّكل وعٌي فلسطيني جماعي داخل مجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة داخل 
مخيم عين الحلوة، ناتج عن جهد سياسي، وعمل دؤوب، ونشاط إعالمي، وقراءة تحليلية معمقة 

 للواقع والمحيط.
 
هذا الوعي أدى إلى صياغة رؤية فلسطينية واضحة ومشتركة لدى الفصائل والقوى واألفراد و 

 والمجموعات، تقوم على:
 حماية الوجود الفلسطيني في لبنان. -1
 المحافظة على األمن واالستقرار والسلم. -7
 عدم التدّخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. -4
 لية واإلقليمية.عدم االنخراط في الصراعات المح -3
 التعاون لتعزيز العالقات الفلسطينية اللبنانية. -2
منع استخدام المخيمات أو توظيف الوجود الفلسطيني في لبنان لتهديد المجت معْين الفلسطيني  -2

 واللبناني.
 

وبناء  على هذا الوعي، طرحت القوى الفلسطينية في شهر آذار/مارس الماضي مبادرة شاملة 
 فها في نقاط ثالث:تتلخص أهدا

 منع حدوث صراع فلسطيني فلسطيني. -1
 منع حدوث صراع فلسطيني لبناني. -7
 منع حدوث صراع سني شيعي )مذهبي(. -4

وفي األشهر الماضية ُبذلت جهود فلسطينية مكثفة لتثبيت األمن واالستقرار في مخيم عين الحلوة، 
 األخرى. ولمنع انطالق أي عمل عنفي من المخيم ومن المخيمات

وحرصت القوى الفلسطينية اإلسالمية والوطنية على الترويج لخطاب سياسي إعالمي، يرّكز على 
فلسطين والقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، ومقاومة االحتالل، ورفض االنخراط في 

 تطرفة.الصراعات المحلية؛ العربية واللبنانية، ودعم مسيرة األمن واالستقرار، ورفض األفكار الم
هذا المسار يجب أن يواجه بمسار لبناني مواٍز، تدعمه السلطة اللبنانية، بمكوناتها السياسية 
والعسكرية واألمنية والخدماتية، لنصل إلى بناء تفاهم لبناني فلسطيني شامل، حول العناوين التي 

 ُذكرت.
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هم في المخيم، في وهذا يستوجب من بعض اللبنانيين أيضًا التوقف عن محاوالت استخدام من 
مشاريع خاصة، أو في أعمال أمنية، والتوقف عن اعتبار المخيم ملجًأ للهاربين أو الخارجين عن 

 سلطة الدولة اللبنانية وقوانينها، أو العابثين بأمن لبنان، دولة وأفرادًا.
من، وبالتالي لقد حسمت القوى الفلسطينية قرارها برفض إيواء أو استقبال الهاربين أو المخّلين باأل

 فإن مخيم عين الحلوة أو أي مخيم آخر لن يتحّول إلى مالذ آمن لمن يريد العنف أو التخريب.
الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت مرتبط بفلسطين، متمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، 

 يحمل مشروع المقاومة ضّد االحتالل من أجل التحرير والعودة.
اسية محلية للفلسطينيين، وال عداوة وال خصومة مع أحد، وبقدر ما نريد األمن والسالم فال مشاريع سي

 واالستقرار ألنفسنا ومخيماتنا ومجتمعنا، نريده ألهلنا اللبنانيين، سواء بسواء.
فلنتعاون من أجل تحييد الوجود الفلسطيني في لبنان عن الصراعات المحلية واإلقليمية، ولنتجّنب 

 دوامة من العنف، ومن كان مطلوبًا فليرحل أو لُيرّحل. االنخراط في
 

 ومن الضروري في الفترة القادمة التركيز على القضايا التالية:
 وقف التحريض اإلعالمي ضّد مخيم عين الحلوة، وضّد الالجئين الفلسطينيين في لبنان. -1
 باء.إخراج من ارتبط اسمه مؤخرًا بتفجيرات أمنية، ودخل المخيم لالخت -7
تعزيز التواصل اللبناني الفلسطيني من أجل مزيد من تحسين الخدمات وتخفيف اإلجراءات  -4

 األمنية.
 إيجاد أجواء إيجابية بين المخيم والجوار من خالل العالقات والزيارات واألنشطة المشتركة. -3

76/1/7112، فلسطين أون الين  
 
 للسالم جديدمنظور  .63

 د. ناجي صادق شراب
بفشل الجهود العربية والفلسطينية في تمرير مشروع قرار أمام مجلس األمن  7113م انتهى عا

يطالب بوضع حد إلنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" خالل فترة زمنية ال تزيد على ثالث سنوات، حتى في 
بعملية "شارلي إيبدو" الفرنسية التي  7112مرحلته األولى بالحصول على تسعة أصوات، ويبدأ عام 

من العاملين في هذه الجريدة التي أساءت لشخص الرسول الكريم صلى هللا عليه  17ضحيتها  راح
وسلم برسومات مسيئة ال هدف منها إال زيادة الفجوة المتنامية والمتسعة بين العالم اإلسالمي والعالم 

 الرأي.الغربي، تحت ذريعة حرية 
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ديد أمام مجلس األمن في مواجهة "الفيتو" الفشل في الحالة األولى ال يعني توقف المحاولة من ج
األمريكي ضد أي مشروع قرار يقترب من "إسرائيل"، وفي الحالة الثانية لن تثني عملية "شارلي إيبدو" 
عن المضي قدمًا من قبل الصحيفة في اإلساءة لمن يشكل بالنسبة لكل المسلمين ضميرهم وكرامتهم 

 الكريم.اإلنسانية والدينية الرسول 
الحالتين قد تقف القضية الفلسطينية حلقة مشتركة، ليس من منظور عالقة الصراع العربي  وفي

"اإلسرائيلي" الذي أخشى أن يتحول إلى صراع ديني يتجاوز الحدود اإلقليمية إلى الحدود العالمية ما 
ي يجعلنا على أعتاب حرب عالمية جديدة بالفعل بدأت مع تنظير "داعش" وتشكيل التحالف الدول

ضدها، القضية الفلسطينية ال عالقة لها بأي شكل من أشكال اإلرهاب، وهذا اإلرهاب ليس قاصرًا 
 الفلسطيني.على المنطقة بل تمارسه في المنطقة "إسرائيل" من خالل سياستها العدوانية ضد الشعب 
اع، ألنه بدون لقد بدأت الواليات المتحدة والدول األوروبية تدرك بأنه ال بد من وضع حد لهذا الصر 

 منها.حل هذا الصراع فإن تداعياته ستتمدد لتشكل تهديدًا لكل أمن الدول، والدول الكبرى 
لم يعد العالم يحتمل استمرار هذا االحتالل "اإلسرائيلي" لشعب اعترفت له األمم المتحدة بحقه في 

دراكها بأنها بعيدة عن تقرير مصيره وقيام دولته، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، لكن تعنت "إس رائيل" وا 
أي عقاب دولي رسمي من خالل مجلس األمن بسبب الفيتو األمريكي، لم يعد أيضًا محتماًل من قبل 

وتدرك الواليات المتحدة أيضًا أنه ال  الصراع.العديد من الدول األوروبية وخصوصًا تلك األقرب لهذا 
ة "إسرائيل"، ألن هذا "الفيتو" بدأ مردوده يعود عليها يمكنها أن تستمر في اللجوء إلى "الفيتو" لحماي

بالسلب، وبنتائج مضرة بمصالحها في المنطقة، وقد يعرضها لمزيد من العمليات اإلرهابية، وأحداث 
وهذا يعني أيضًا أن االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي  األمريكي.سبتمبر ليست ببعيدة عن الذهن  11

لة الفلسطينية كأساس ألي حل لن تدفع "إسرائيل" ثمنه وحدها، بل إن هذا الفلسطينية وعدم قيام الدو 
وفي المقابل هناك إدراك متزايد في هذه الدول بأن  المتحدة.االحتالل بات يشكل ثقاًل على الواليات 

الفلسطينيين لم يعودوا يحتملوا استمرار االحتالل وهم مصممون على إنهائه بكل الطرق والوسائل 
لديهم، وهذا اإلدراك يقف وراء اإلصرار الفلسطيني هذه المرة على الذهاب إلى مجلس األمن المتاحة 

وفي  الدولية.مرة تلو األخرى، واالنضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية وأبرزها المحكمة الجنائية 
توسيع دائرة هذه الساحة من المواجهة القانونية والشرعية ال مجال للفيتو األمريكي، وهي ساحة تعني 

المواجهة، والضغط على "إسرائيل"، وفرض المزيد من العزلة الدولية عليها التي قد تصل في مرحلة 
متقدمة إلى فرض عقوبات عليها، وقد تدخل المنطقة كلها في مواجهة أقرب إلى المواجهة العالمية 

وقعات هو التفكير الجدي في والبديل لكل هذه الت وأوروبا.التي قد ال تقوى عليها الواليات المتحدة 
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بلورة مشروع سالم عام وشامل أساسه المبادرة العربية، ويكون أوسع وأشمل من المشروع العربي 
 الفلسطيني.

كما أن تقديم مشروع قرار تتبناه المجموعة األوروبية بمشاركة عربية قد يشكل مخرجًا لفشل المشروع 
ة، ومخرجًا لعدم استخدام الواليات المتحدة للفيتو، العربي والمفاوضات التي تجري برعاية أمريكي

وينتزع من "إسرائيل" أي مبرر للرفض، وقد يشكل هذا المشروع بداية لمفاوضات جديدة على أساس 
مرجعية هذا المشروع، ويتجاوز الدور األمريكي، قد يكون في إطار وسياق مؤتمر دولي يتولى هذه 

 المفاوضات.
 ذا المشروع وأبعاده، وما مدى القدرة على رفضه "إسرائيليًا" يبقى التساؤل عن مضمون ه

72/1/7112الخليج، الشارقة،   
 
 واالنتخابات المقبلة "إسرائيل بيتنا"حزب  .64

 نبيل السهلي
من أحزاب اليمين المتطرف في الدولة العبرية، وقد أنشأه افيغدور « إسرائيل بيتنا»يعتبر حزب 

اهتمام الحزب على قضايا المهاجرين من جمهوريات  . وينصب1555ليبرمان في مطلع عام 
االتحاد السوفياتي السابق، لهذا فإن جمهوره محصور في هؤالء الذين ُيغذون الحزب أثناء االنتخابات 

 واالجتماعات المختلفة. ويعتمد الحزب على قاعدة قوامها المستوطنون المتدينون المتطرفون.
محو أي أثر عربي داخل فلسطين المحتلة، واالرتكاز على  لىإ« إسرائيل بيتنا»وتهدف سياسة حزب 

، ويراهن على القضاء على أي مقاومة لالحتالل، فقد كان «األمن للمواطن اإلسرائيلي»القوة لتحقيق 
 (.7112-7115من المؤيدين دائمًا للحروب والعدوان على قطاع غزة خالل الفترة )

كيلية موازية للقوة لممارسة ضغوط على فلسطينيي « القانون»إلى « إسرائيل بيتنا»ويلجأ حزب 
عاقة بناء دولة يهودية خالصة، ويدعو بوضوح إلى ترحيل  الداخل ومحو أي قدرة لهم على مواجهة وا 
الفلسطينيين المتمسكين بهويتهم من المناطق المحتلة. ويهتم بشكل أكبر بقضايا المستوطنين 

تي سابقًا وهم خزانه االنتخابي كما أسلفنا، حيث يشكلون المهاجرين من جمهوريات االتحاد السوفيا
 .7112في بداية العام الحالي  إسرائيلنحو عشرين في المئة من سكان 

بدمج  7117خالل تشرين االول )اكتوبر( « بيتنا –الليكود »ويؤكد متابعون أن تشكيل تحالف 
بزعامة أفيغدور ليبرمان، وهو تحالف  «إسرائيل بيتنا«بزعامة بنيامين نتانياهو و« الليكود»قائمتي 

يميني، أدى إلى ضمان نتانياهو فوزًا مريحًا في انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، وبالتالي ضمان 
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والية ثانية على التوالي والثالثة في تاريخه السياسي كرئيس للحكومة، ناهيك عن تجنب نتانياهو 
 في تشكيل الحكومة االئتالفية.« ريديةالح»ابتزاز األحزاب الصغيرة وبخاصة األحزاب 

على أربعة مقاعد.  1555في عام  12في انتخابات الكنيست الـ« إسرائيل بيتنا»وقد حصل حزب 
، «إسرائيل بيتنا»وتبين بعد االنتخابات المذكورة أن هذا الحزب مركب في أساسه من قائمتين هما: 

، وتعني «علياه»وهين، والثانية ويطلق عليها اسم ويمثلها عضوا الكنيست افيغدور ليبرمان واليعازر ك
 الهجرة إلى إسرائيل من الخارج، ويمثلها عضوا الكنيست يوري شطيرن وميخائيل نودلمان.

وقد دخل الحزب بمجمله عشية االنتخابات المذكورة في صراع حول كسب الناخبين من المهاجرين 
 12حاليًا « إسرائيل بيتنا»ن شارانسكي. ولحزب ، الذي يقوده ناتا«يسرائيل بعلياه»الروس مع حزب 

(، كما يستحوذ الحزب على ستة مقاعد وزارية في الحكومة 171مقعدًا في الكنيست )من أصل 
الحالية التي يترأسها بنيامين نتانياهو، ومن أهم تلك الوزارات وزارة الخارجية التي يتوالها أفيغدور 

 ليبرمان.
آذار )مارس( المقبل، عاود ليبرمان  12في  إجراؤهانتخابات المزمع وحول الحملة االنتخابية لال

استخدام الشعار القديم، الذي كان قد طرحه في االنتخابات السابقة، وبحسبه ال مواطنة من دون 
والء، والموّجه بشكل مباشر إلى العرب الفلسطينيين الذين يسكنون داخل إسرائيل، ويدعو ليبرمان من 

إلى مكافأة الذين يساهمون في بناء الدولة، وفرض إجراءات عقابية على أولئك  خالل هذا الشعار
 الذين ال يفعلون ذلك، بما في ذلك النواب العرب في الكنيست.

إسرائيلية أخيرًا إلى رؤية ليبرمان الخاّصة بخطة سالم مقترحة، والتي دعا فيها  إعالموأشارت وسائل 
ي إبعادهم عن إسرائيل، كما نقل عنه قوله إّنه ُيفّضل التنازل إلى تمويل هجرة المواطنين العرب، أ

عن المناطق التي تسكنها غالبية عربية في شمال إسرائيل لصالح الدولة الفلسطينية المستقبلية وتقديم 
في المئة من سكان إسرائيل، لتشجيعهم  71حوافز اقتصادية لعرب إسرائيل، الذين ُيشّكلون أكثر من 

 على مغادرتها.
بعدد من الخطوات المعادية لفلسطينيي الداخل بغية ترسيخ فكرة يهودية « إسرائيل بيتنا»وقام حزب 

إسرائيل على األرض، منها تقديم أحد أعضائه مشروع قانون جديد يدعو إلى إلغاء اعتبار العربية 
وديتها، وهو ما لغة رسمية في إسرائيل، وجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة للدولة بهدف تكريس يه

 أيده اليمين المتطرف اإلسرائيلي على اختالف تياراته.
رفض المشروع المذكور، واعتبره مشروعًا عنصريًا مجحفًا  30لكن مجمع اللغة العربية داخل أراضي 

ذلك تزعم الحزب كذلك حملة لمنع  إلى إضافةبحق الفلسطينيين، ويسعى لمحو تاريخهم وذاكرتهم. 
لمساجد بالقدس، حيث أحيا مشروع قانون قديم رفض من قبل، وقدمه مرة أخرى رفع اآلذان في ا
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للكنيست لمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بدعوى أن اآلذان يزعج اإلسرائيليين، وحظي 
المشروع بتأييد ودعم كبير من زعيم الحزب ليبرمان. وهو ما اعتبره فلسطينيو الداخل خطوة عنصرية 

 ديان والعبادة.تمس بحرية األ
أيضًا بإدخال تعديالت على مشروع قانون المساواة إلجبار الشباب من « إسرائيل بيتنا»وطالب حزب 

فلسطينيي الداخل على أداء الخدمة العسكرية. وتؤكد التصريحات المتكررة لرموز هذا الحزب أن 
ن وجود أقلية أخرى كبيرة هدف الصهيونية هو الحفاظ على دولة ذات قومية واحدة، هي اليهودية، وأ
 يتناقض مع هذا الهدف، ويناقض فكرة الحفاظ على الدولة اليهودية النقية.

في الكنيسيت « بيتنا إسرائيل»ويبقى القول انه رغم الوزن النسبي الكبير الذي يستأثر به حزب 
قده المزيد من الحالية، بيد أن قضايا الفساد الذي تالحق بعض رموزه، قد تف اإلسرائيليةوالحكومة 

أهميته النسبية في المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن تحالفاته الحزبية التي سيخوض 
 من خاللها االنتخابات القادمة.

72/1/7112الحياة، لندن،   
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 تسفي برئيل
المصرية ورد « األهرام»أحد العناوين في صحيفة  في«. مات الرجل المسؤول الكبير عن العرب»

، وقد سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركة في جنازة «سالم عليك يا كبير العرب»العنوان 
الملك عبد هللا وتقديم العزاء للعائلة المالكة، لكن كل هذه المراسيم لم تسمح بكبح جماح الخالفات 

 مالكية حول الوراثة.العائلة ال أوساطالظاهرة في 
عن تعيين محمد  باإلعالنالملك الجديد، سلمان، لم ينتظر إلى أن تبرد جثة أخيه المتوفى، وسارع 

سنة( وهو  25بن نايف كولي للعهد لولي العهد. وسيضطر محمد إلى االنتظار قليال. سلمان )
ير مقرن، ومع ذلك فان ، لكنه كان وليا للعهد وهو أصغر من األم«الزهايمر»مريض كما يبدو بـ 
مجلس األمناء استبداله بمحمد المحسوب  إقناعنجحت مخططات سلمان في  إذامقرن سيفقد اللقب 

 ليه الملك عبد هللا المتوفى.إعلى الجناح الُسديري في العائلة وهو خصم للجناح الذي ينتمي 
مملكة، وخصوصا مع بالنسبة لمحمد مقارنة مع مقرن هناك عالقات جيدة له في جميع أرجاء ال

ويعتبر مقاتال عنيدا ضد اإلرهاب. ومن ناحية  األمريكية اإلدارةمن  أيضاً القبائل الكبيرة. وهو مقرب 
وتدور معركة الوراثة وتصارع القوى في  .األنسانيعتبر محافظا في كل ما يتعلق بحقوق  أخرى

وديين، بل إنها تحمل في ثناياها المملكة وتؤثر ليس فقط على مصير أبناء العائلة والمواطنين السع
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على سياسة الواليات المتحدة في  أيضاً ، وتأثير جدي األوسطتهديدا جديا لمكانة المملكة في الشرق 
الذي اختصر زيارته للهند من اجل الوصول إلى  أوباماالمنطقة. وهذا ما يفهمه الرئيس براك 

مان عن التقليد الطويل الذي ُبنيت عليه السعودية لتقديم التعازي ولضمان أن ال يخرج الملك سل
 العالقات مع الواليات المتحدة.

السبب الرئيس لزيارة السيسي للمملكة، الذي يعكس أن وضع مصر يتعلق من الناحية  أيضاً هذا هو 
مليارات  األخيرةاالقتصادية بشكل مطلق بالدعم السعودي. فالملك عبد هللا منح مصر في السنة 

ن قبل موته من صياغة المصالحة بين مصر وقطر. على السيسي أن يتأكد اآلن الدوالرات، وتمك
من أن التدفق المالي السعودي لن يتوقف في أعقاب موت الملك، وما زال في ذهن السيسي في 
زيارته للسعودية الطوابير الطويلة من المواطنين المصريين الذين يعانون من نقص الغاز المنزلي 

إلى العمليات التخريبية  إضافةبة للديون التي تثقل على الخزينة المصرية. هذا بالنس األمروكذلك 
 في شوارع القاهرة وفي السكك الحديدية في سيناء.

عندما ُتدار الحرب ضد اإلرهاب وعندما تكون حاجة لتمويل هذه الحرب فال بد من وجود جهة تقوم 
في مصر أنه يهتم بحقوق  اإلنسانوق صرح السيسي أمام المدافعين عن حق أسبوعبالدفع. قبل 

يجب أن يأكلوا ويشربوا ويعيشوا.  إنسانمليون  51أكثر من أي شخص آخر، ولكن هناك  اإلنسان
 وعندما تطالبون بحقوقهم ال تنسوا أنه يجب أن يعيشوا أوال.

هذه لم تكن بشرى جيدة للمعارضة التي عرفت من خالل وجود السيسي في الحكم في مصر أن 
م في إحداث تغيير حقيقي لن يتحقق. أمس كان يوم الذكرى السنوية الرابعة لبداية الثورة، وبعد أمله

المظاهرات والمواجهات مع قوات الشرطة وسقوط القتلى والجرحى واالعتقاالت في اوساط 
 المتظاهرين فهم رواد الديمقراطية ما هي حدود حرية التعبير.

 ملكها مليارات الدوالرات في تحسينإن مصر ليست السعودية التي استثمر 
أجور العمل وبناء الوحدات السكنية. إن إسكان مليون شقة التي وعد بها السيسي مواطنيه سيتم 

للحصول على تمويل  أخرىالعربية، وسينتظر سنوات  اإلماراتتمويلها بشكل جزئي من اتحاد 
ت في مصر. وليس للسيسي اآلن هذا المشروع. ومن غير هذا الدعم قد تشتعل االحتجاجا إلكمال

تواصل الدعم السعودي  إمكانيةأي ضمانة أن ال يقع النظام السعودي الجديد في أزمة قد تمس 
 لمصر.

مصر  إعادةهذا ليس القلق الوحيد الذي يثيره تبدل الحكم في السعودية. إن السيسي الذي يطمح إلى 
كان الملك الجديد سيقوم بتنسيق سياسته مع  إذاال يعرف ما  األوسطإلى مكانتها كزعيمة في الشرق 

 مصر كما تصرف سلفه، أم أنه سُيلقن السيسي درسا في الزعامة.
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. ففي الحملة االنتخابية للبرلمان التي سُتجرى في آذار أخرىوتنتظر السيسي أيضًا هموما سياسية 
في جسم واحد في هذه القادم سيتنافس أكثر من عشرين حزبا وحركة سياسية علمانية تحاول التكتل 

االنتخابات. ومع أن هذا هو طموح السيسي إال أنه ال يريدها جسما واحدا. يمكن للسيسي أن يضمن 
 371في قوائم، و 222نائبا من  171انتخاب برلمان داعم بواسطة قانون االنتخابات يتنافس فيه 

االحتفاظ بمقاعد لعدد كبير ممثلين ُيعينون بشكل مباشر من قبل الرئيس. إنه يحاول  2كمستقلين و
السلطة أن تقدم للبرلمان عددا أكبر من المستقلين بشكل ال  أجهزةمن المستقلين. وهكذا حاولت دائما 

 يجعل حركات المعارضة تتكتل في جسم واحد مؤثر.
االنتخابات للبرلمان ستنهي المسيرة السياسية التي رسمها السيسي عندما تولى السلطة في تموز 

ولكن قد ال تكون هذه هي النهاية حيث أن السيسي رسم خطواته بدون برلمان. فلماذا يقلق . 7114
 اآلن.

76/1/7112هآرتس   
72/1/7112، القدس العربي، لندن  
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 أمير أورن
الماضي على االنتقاد الموجه إلى من  األسبوعأحد ضباط جيش الدفاع اإلسرائيلي غضب في 

ادة التقدير للجنود الذين "لم يفقدوا انضباطهم" في زمن الخطر وأدوا مهامهم بشكل جيد. صاغوا شه
كهذا لم يحصل أبدا في نهاية أي معركة عسكرية أن قام أحد بالثناء إلى هذه الدرجة على  إجراءإن 

 عدد كبير من الجنود والوحدات كما يحدث اآلن.
والثناء، وروى قصة الرائد غاد رفان،  واألوسمةطولة ذلك الضابط اهتم أيضًا بالتشكيك في قصص الب

عن وحدة دبابات في معركة قرب جنين. وقام باقتحام  1522حزيران  2وهو ضابط كان مسؤوال في 
انفجرت الدبابة وقطعت يده وأصيب بحروق بالغة، لكنه لم يفقد  األثناءواحتالل الهدف، وفي هذه 

إلى أن تم إخالؤهم من المكان، وُمنح على هذا العمل انضباطه ونظم رجاله وسيطر على الوضع 
. وهنا ال يوجد فرق بين بطولة وبطولة وبين تصرف معين األوسمةمن بين  األكبروسام البطولة 

 وفقدان االنضباط.
هذه مناورة جيدة في مجال الحديث عن المعارك والبطوالت ولكنها تنطوي على المخاطر. وهناك من 

ويكتشف فيها أن جيش الدفاع اإلسرائيلي قّدس عمليات  لألوسمةبررات المقدمة يفكر في معاينة الم
إسرائيل في حرب االستقالل،  أبطالاالنتحار وقتل الجرحى الذين قد يسقطون في األسر. إن أحد 
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قائد الوحدة زروفوفيل هروفيتش أُعطي وساما على تفجيره مدرعة بنفسه وبزمالئه الجرحى بعد أن فقد 
 الت اإلنقاذ لمنع سقوطهم في أيدي العدو.كل احتما

وما زال ُمخلدا في المعسكر الشمالي، لكن بدون أوسمة، الرائد بولين فريدمان الذي قتل الجرحى 
الذين كان يدافع عنهم وانتحر كي ال يسقطوا في األسر. ومن هنا فإن الجيش اإلسرائيلي يمجد 

 لسقوطهم وتعذيبهم وموتهم في أيدي العدو.جنودا وقادة فوضوا أنفسهم لقتل زمالئهم كبديل 
المسمى "هنيبعل" الذي اشتق اسمه من الحرف  لإلجراء األولىمن ناحية عملية هذه هي الصيغة 

للمفهوم )مخطوف( ومفهوم مطارد ومفهوم مقتول حسب المضمون الموجود في تقرير الجيش  األول
ثل الويسكي الذي يعني الجرحى والويكل في حرب فيتنام، حيث فضلوا أسماء مشروبات م األميركية

 ويد الذي يعني القتلى.
ومنذ الثمانينيات وما بعدها اختلفت المفاهيم حول قضايا مثل المفاوضات أو االبتزاز أو الفدية مقابل 

المركزة  اإلحباطاتمخطوفين محتجزين كرهائن. ولكن هذا يعتبر نقاش آخر مماثل للخالفات حول 
ش، الذي مسموح له أن يعرض مقاتليه للخطر وأن يحاول قتل أعدائه بدون قيود التي يقوم بها الجي

ما دام الحديث يدور عن جنود مجهولين. ولكن عندما يدور الحديث عن جنود لهم وجوه ولهم 
 هنا يتطلب األمر إجراًء آخر. –عائالت 

اعدة الجمهوريين في إن جهود بنيامين نتنياهو في األيام األخيرة إلنقاذ سلطته المتهاوية بمس
الكونغرس تشبه أيضًا إجراء "هنيبعل"، ولكن هنا المقصود باراك أوباما وفقدان االنضباط الذي لم 
يثبت إلى أي حد سيستمر. وذلك يشبه وصف آبا ايبان لضمير موشيه ديان النظيف الذي لم 

 يستخدمه أبدا.
التخلي عن نتنياهو، ومن خالل وثائق  الحملة اليائسة هي حملة غبية تدفع في النهاية أوباما إلى

، تبين أن توصية عنصر االتصال الخاص األسبوعكارتر نشرت في هذا  إدارةداخلية قديمة من عهد 
بالرئيس مع الطائفة اليهودية لتجاوز مماحكات مناحيم بيغن الذي كان يقيم المستوطنات على الرغم 

، األيامتوصية مناسبة للرئيس أوباما في هذه من عدم شرعيتها وتخلى عن المسيرة السياسية، هي 
حيث أن هذه التهديدات هي تهديدات عبثية وليس فيها أي شيء لنتنياهو، واذا أصر نتنياهو على 
لقاء الخطاب في الكونغرس قبل اسبوعين من االنتخابات للكنيست  الوصول إلى مؤتمر االيباك وا 

فا مساويا السحق هرتسوغ وتسيبي لفني، وفي هذا فسيكون من واجب اإلدارة األميركية أن تمنح شر 
 ما يشير إلى أن تهديدات نتنياهو فارغة من مضمونها.
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إزاء التحركات المتوترة لنتنياهو الذي يبحث عن السلطة ويفقد كل انضباطه في هذا المجال، فإن كل 
 ا الحد فما هو السي .كان بيبي جيدا إلى هذ إذاإسرائيلي متردد ملزم بأن يصوت بناًء على السؤال 

76/1/7112هآرتس   
72/1/7112، الغد، عّمان  
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